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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 2 1 . 1 0 .  2 0 2 1 _______ Краматорськ № 1 0 6 5 / 5 - 2 1

Про внесення змін до розпорядження 
голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації 
від 17 квітня 2015 року № 160

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року 
№ 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку», наказами 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 17 квітня 2015 року № 74 «Про затвердження 
примірного Положення про регіональну комісію з оцінки та проведення 
попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку», Міністерства розвитку громад та 
територій України від 15 червня 2021 року № 150 «Питання підготовки, оцінки 
та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 липня 2021 року 
за №931/36553, керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації»:

1. Внести до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 17 квітня 2015 року № 160 «Про 
регіональну комісію з проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору 
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» 
такі зміни:

1) преамбулу розпорядження викласти у такій редакції:
«Відповідно до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних 

програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196, 
наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України від 17 квітня 2015 року № 74 «Про 
затвердження примірного Положення про регіональну комісію з оцінки та
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проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку», Міністерства розвитку громад та 
територій України від 15 червня 2021 року № 150 «Питання підготовки, оцінки 
та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2021 року 
за № 931/36553, керуючись статтями 39, 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації:»;

2) пункт 2 викласти у такій редакції:
«2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на департамент економіки облдержадміністрації (Мар’яненко), контроль -  на 
першого заступника голови облдержадміністрації Ігоря Мороза.»;

3) затвердити Положення про регіональну комісію з проведення 
оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку, у новій редакції, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 18 квітня 2016 року № 298, 04 липня 2019 року № 677/5-19 «Про внесення 
змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 17 квітня 2015 року № 160».



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації
17 квітня 2015 року № 160 
(в редакції розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації
ВІД 21 .1 0 -.. 20 2 1 ______№ 1 0 Н л / о ) г 21

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з проведення оцінки та попереднього 

конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду

регіонального розвитку

1. Регіональна комісія з проведення оцінки та попереднього 
конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку (далі -  Комісія) є постійно діючим дорадчим органом 
облдержадміністрації, який утворюється нею для проведення оцінки та 
попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку (далі -  інвестиційні програми і проекти), що можуть 
відповідно до статті 24 і Бюджетного кодексу України реалізовуватися за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами 
України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради 
України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, постановою 
Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 «Деякі питання 
державного фонду регіонального розвитку», наказами Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 17 квітня 2015 року № 74 «Про затвердження примірного 
Положення про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього 
конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку», Міністерства розвитку громад та територій України від 15 червня 
2021 року № 150 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 19 липня 2021 року за №931/36553, іншими 
актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови
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облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації та 
цим Положенням.

3. Основним завданням Комісії є проведення оцінки та попереднього 
конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) здійснює оцінку відповідності інвестиційних програм та проектів 

вимогам Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 та наказу 
Міністерства розвитку громад та територій України від 15 червня 2021 року 
№ 150 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2021 року за № 931/36553, у тому числі пріоритетам, 
визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегії розвитку 
регіону та у планах заходів з їх реалізації;

2) затверджує обсяги фінансування по кожному із технічних завдань, 
які визначаються облдержадміністрацією;

3) проводить попередній конкурсний відбір інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку;

4) за результатами оцінки та попереднього конкурсного відбору 
інвестиційних програм і проектів надає облдержадміністрації пропозиції до 
переліку інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися на 
території Донецької області;

5) інформує заявників про результати проведеної оцінки та 
попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів.

5. 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, представників проектів міжнародної технічної допомоги, 
які займаються питаннями місцевого, регіонального та соціально-економічного 
розвитку (за згодою);

2) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї

' завдань;
3) організовувати проведення нарад та інших заходів.
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6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 

державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями.

7. Склад Комісії затверджується розпорядженням голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

До складу Комісії включаються представники облдержадміністрації, 
органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади, регіональних відділень всеукраїнських асоціацій органів 
місцевого самоврядування, наукових, інших установ та громадських об’єднань, 
до сфери діяльності яких належать питання соціально-економічного, 
інвестиційного та/або регіонального розвитку територій (за погодженням з їх 
керівниками). До роботи Комісії можуть залучатися незалежні експерти (за 
згодою).

Кількість членів Комісії з числа представників облдержадміністрації не 
має перевищувати 1/3 загальної кількості складу Комісії, а кількість 
представників асоціацій органів місцевого самоврядування та громадських 
об’єднань, до сфери діяльності яких належать питання соціально-економічного, 
інвестиційного та/або регіонального розвитку територій, та які мають досвід 
роботи з органами місцевого самоврядування, повинна становити не менше 
1/3 загальної кількості складу Комісії.

Члени Комісії зобов’язані не допускати реального чи потенційного 
конфлікту інтересів під час прийняття рішень. Терміни «реальний конфлікт 
інтересів», «потенційний конфлікт інтересів» вживаються у значеннях, 
наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів член 
Комісії зобов’язаний повідомити про це Комісію та надати пояснення щодо 
обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків.

Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член 
Комісії або особа, якої безпосередньо стосується питання, що розглядається. 
Заява про конфлікт інтересів члена Комісії заноситься до протоколу засідання 
Комісії.

Член Комісії, який повідомив про наявність у нього реального чи 
потенційного конфлікту інтересів, не бере участі в оцінюванні проекту.

Головою Комісії може бути голова облдержадміністрації або один з його 
заступників.

Секретарем Комісії є директор департаменту економіки 
облдержадміністрації.

Голова та секретар Комісії забезпечують об’єктивність та 
неупередженість оцінювання проектів членами комісії.

Інформація про склад та положення про Комісію розміщуються на 
офіційному вебсайті (вебпорталі) облдержадміністрації та на вебсайті



(вебпорталі) інформаційно-аналітичної системи державного фонду 
регіонального розвитку new.dfrr.minregion.gov.ua (далі -  онлайн-платформа).

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її 
голови.

Засідання Комісії є правоможним за умови присутності на ньому не менш 
як 2/3 членів від складу Комісії.

Засідання Комісії можуть проводитися дистанційно з використанням 
можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, зокрема 
відеоконференцзв’язку, за умови забезпечення надійної автентифікації всіх 
членів Комісії.

Інформація про час, місце проведення засідання Комісії, а також інтернет- 
адресу, за якою відбуватиметься трансляція її засідання, не пізніше як за три 
календарних дні до дня проведення такого засідання розміщується на 
офіційному вебсайті (вебпорталі) облдержадміністрації та на онлайн- 
платформі.

Засідання Комісії транслюються, а їх записи у 5-денний строк 
розміщуються на офіційному вебсайті облдержадміністрації та на онлайн- 
платформі.

Засідання Комісії веде її голова.
Підготовку матеріалів на засідання Комісії забезпечує її секретар.
Члени Комісії та запрошені отримують матеріали для чергового засідання 

не пізніше ніж за 5 днів до проведення засідання. Одночасно із направленням 
матеріалів проект порядку денного та відповідні матеріали розміщуються на 
офіційному вебсайті (вебпорталі) облдержадміністрації та на онлайн- 
платформі.

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 
більшість присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на 
засіданні.

Рішення Комісії фіксуються у протоколі засідання Комісії, який 
підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім 
членам Комісії.

Член Комісії, який не підтримує прийняте рішення, може викласти у 
письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання 
Комісії.

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер.
9. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення 

діяльності Комісії здійснює департамент економіки облдержадміністрації.

/
Геннадій МАР’ЯНЕНКО


