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Ш ановна Ірино Миколаївно!
За результатами розгляду листа громадської ради при Донецькій
облдержадміністрації (далі - громадська рада) від 07 вересня 2016 року
№ 19/08-16 повідомляємо наступне.
У 2016 році облдержадміністрацією проведено роботу з формування бази
інфраструктурних проектів області, спрямованих на відновлення і поліпшення
стану о б ’єктів водо- та теплопостачання, соціальної сфери, транспортної
інфраструктури, відновлення житла, реалізацію заходів з енергоефективності,
поліпшення екологічної ситуації тощо. Перелік інфраструктурних проектів
області, які планується реалізувати у 2016 році за рахунок бюджетних та
позабюджетних
коштів,
затверджений
розпорядженням
голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
18 березня 2016 року № 213 «Про затвердження переліку інфраструктурних
проектів».
Однією з основних умов для забезпечення виконання вказаних проектів є
наявність проектно-кош торисної документації та її експертизи. У з в ’язку з цим
керівництвом області неодноразово порушувалося питання щодо термінової
підготовки
та
доопрацювання
зазначених
документів
за
всіма
інфраструктурними проектами (зо к р е м а,. прийнято відповідні рішення за
результатами засідання колегії облдержадміністрації 22 вересня 2016 року).
Разом з тим, згідно зі статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» дане питання відноситься до компетенції виконавчих органів
сільських, селищ них і міських рад.
З
метою
забезпечення
реалізації
інфраструктурних
проектів
облдержадміністрацією здійснено комплекс заходів, у тому числі:
-від п о в ід н о до підпункту 4 пункту 24 розділу VI «Прикінцеві та
перехідні положення» Бюджетного кодексу України сформовано Перелік
о б ’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів
місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких
органи державної влади тимчасово не здійснюю ть свої повноваження, за
виключенням о б ’єктів і заходів на територіях окремих районів, міст, селищ і
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сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та
у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення (далі - Перелік).
Перелік затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації,
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року
№ 548 (із змінами) «Про затвердження Переліку о б ’єктів і заходів, що будуть
здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених
пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово
не здійснюють свої повноваження» та погоджено Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету (протоколи № 62 від 06 липня 2016 року і № 67 від
07 вересня 2016 року). Загальна сума передбаченого ним фінансування
становить 2 604,078 тис.грн;
- відповідно до Переліку розпорядженням голови облдержадміністрації,
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19 вересня 2016 року
№ 818 «Про організацію реалізації деяких положень розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
04 липня 2016 року № 548» (із змінами) відповідні структурні підрозділи
облдержадміністрації визначено замовниками виконання робіт, пов’язаних з
будівництвом,
реконструкцією,
капітальним
ремонтом,
придбанням
обладнання, устаткування тощо і передбачено їх взаємодію у процесі
впровадження проектів;
- у рамках проекту Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна
кредитна програма для відновлення України» постійно проводиться робота з
райдержадміністраціями, міськими радами щодо реалізації 45-ти проектів
загальною вартістю 204,3 млн.грн., що фінансуються за рахунок першого
траншу коштів;
- для вирішення питання стосовно забезпечення фінансування проектів з
відновлення (модернізації) інфраструктури для тимчасового розміщення
внутрішньо переміщених осіб, систем водопостачання та водовідведення,
підвищення енергоефективиоеті у громадських будівлях, відновлення і
реконструкції міської транспортної інфраструктури за рахунок коштів другого
траншу Європейського інвестиційного банку на розгляд Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та ж итлово-комунального господарства
України надано пакети документів по 276-ти проектах загальною вартістю
2,5 млрд.грн., що мають позитивні експертні висновки, всю необхідну проектну
документацію, а також по яких проведено громадські слухання.
З приводу порушеного громадською радою питання про участь
громадськості у розгляді конкурсних пропозицій під час проведення закупівель
слід зазначити наступне.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закон) до складу тендерного комітету входять службові (посадові) та інші
особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення
процедур закупівлі.
Статтею 9 Закону передбачено, що громадський контроль у сфері
публічних закупівель забезпечується через вільний доступ до всієї інформації
щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлю дненню " відповідно до

зазначеного Закону, до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в
електронній системі закупівель, а також ш ляхом інформування через
електронну систему закупівель або письмово органів, уповноважених на
здійснення контролю, про виявлені порушення законодавства у сфері
публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи закупівель.
Разом з тим, громадяни і громадські організації та їх спілки не мають
права втручатися у процедуру закупівлі.
Інформація про закупівлі, визначена Законом, розміщується на вебпорталі У повноваж еного органу через авторизовані електронні майданчики
(Ріг^огго), Доступ до неї безоплатний та вільний.
Для підвищення ефективності виконання в області інфраструктурних
проектів
департамент
капітального
будівництва
облдержадміністрації
співпрацює з територіальними громадами, у відповідь на звернення місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування надає
консультаційну допомогу з питань проектно-кош торисної документації.
На даний час облдержадміністрацією здійснюється підготовча робота
щодо проведення зустрічі з членами громадської ради для забезпечення
безпосереднього та публічного обговорення поруш ених нею питань, у тому
числі з приводу напрацювання практичних механізмів залучення громадськості
до здійснення контролю за ходом реалізації в області інфраструктурних та
інвестиційних проектів.
Про дату, час та місце проведення зустріч Вас буде повідомлено
додатково.
З повагою
Заступник голови
обласної державної адміністрації
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