УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 25 » березня 2011 року

№ 222-р
смт Голованівськ

Про утворення Ради вітчизняних та
іноземних інвесторів при районній
державній адміністрації
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1217
«Деякі питання організації діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів при
центральному, місцевому органі виконавчої влади» та з метою реалізації в області основних
засад державної політики щодо залучення та ефективного використання вітчизняних та
іноземних інвестицій, розпорядження голови обласної державної адміністрації від
15 березня 2011 року № 215-р:
1. Утворити Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при районній державній
адміністрації.
2. Затвердити положення про Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при районній
державній адміністрації та її склад (додаються).
3. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови районної державної
адміністрації від 31 травня 2011 року № 323-р «Про утворення громадської ради інвесторів
при районній державній адміністрації» та від 11 лютого 2011 року № 98-р
«Про затвердження складу громадської ради інвесторів при районній державній
адміністрації».
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника
голови районної державної адміністрації Ярового О.В.

Голова районної
державної адміністрації

М.УСИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 25 » березня 2011 року № 222-р

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при
районній державній адміністрації
1. Рада вітчизняних та іноземних інвесторів при районній державній адміністрації
(далі – рада) – це консультативно-дорадчий орган, який утворюється з метою сприяння
залученню і ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для
забезпечення соціально-економічного розвитку району.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної
державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації а
також цим положенням.
3. Основними завданнями ради є:
створення сприятливих умов для залучення і ефективного використання вітчизняних та
іноземних інвестицій з метою розвитку району;
сприяння інвестиційній діяльності в районі та виходу вітчизняних суб'єктів
господарювання на міжнародний ринок товарів, капіталів і послуг;
поглиблення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та суб'єктів господарської діяльності у сфері інвестиційної діяльності;
участь у формуванні привабливого інвестиційного іміджу держави, області та району.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
проводить аналіз стану реалізації державної інвестиційної політики та провадження
інвестиційної діяльності в районі, причин виникнення проблем і готує пропозиції щодо
шляхів їх розв’язання;
здійснює моніторинг стану виконання місцевими органами виконавчої влади
покладених на них завдань у сфері інвестиційної діяльності;
бере участь у розробці та проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів,
що стосуються інвестиційної діяльності або впливають на інвестиційний клімат;
готує пропозиції щодо підготовки і реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на
розвиток району;
надає аналітичну, інформаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади, органам
місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, а також приватним
та іноземним інвесторам з питань інвестиційної діяльності.
5. Рада має право:
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну
для виконання покладених на неї завдань;
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залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з
їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);
подавати до обласної ради вітчизняних та іноземних інвесторів при обласній державній
адміністрації схвалені в установленому порядку пропозиції та рекомендації з питань, що
належать до її компетенції;
утворювати у разі необхідності для виконання покладених на неї завдань постійні або
тимчасові робочі групи;
організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.
6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями.
7. Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів ради.
До складу ради входять представники місцевих органів виконавчої влади, а також
органів місцевого самоврядування, громадських організацій.
До складу ради можуть входити керівники або уповноважені ними представники
вітчизняних та іноземних компаній, банків, консультативних фірм, асоціацій, об’єднань
інвесторів і підприємців (далі – інвестори), що відповідають таким критеріям:
збільшення обсягу капіталовкладень в об’єкти інвестування в районі інвесторами, яких
представляє кандидат у члени ради, наявність у таких інвесторів стратегічних планів щодо
розширення підприємницької та інвестиційної діяльності в районі;
сприяння розвитку району, поліпшенню інвестиційного іміджу;
Головою ради є голова (заступник голови) районної державної адміністрації.
Персональний склад ради затверджує її голова.
8. За рішенням голови ради проводиться періодична ротація її складу, яка передбачає
виведення із складу ради членів, строк перебування яких перевищив п’ять років або
результати роботи яких не відповідають ознакам, визначеним цим пунктом.
Ознаками ефективності роботи члена ради є:
активна участь у формуванні позитивного інвестиційного іміджу України, області та
району;
особиста активна участь у роботі ради;
відповідність інвесторів, яких представляє член ради, критеріям, визначеним пунктом
7 цього Положення.
Члена ради за рішенням голови ради може бути виведено з її складу в разі вчинення
дій, які завдають шкоди інвестиційному іміджу України, або дій, вчинених з порушенням
вимог законодавства України.
Пропозиції щодо виведення члена ради з її складу готуються утвореною за рішенням
голови ради робочою групою на чолі із секретарем ради.
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9. Формою роботи ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови.
Засідання ради веде голова, а у разі його відсутності заступник голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях ради забезпечує її секретар.
Засідання ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її
членів.
10. На своїх засіданнях рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що
належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш
як половина присутніх на засіданні членів ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови ради або його заступника.
Член ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій
формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується
голова ради, а у разі його відсутності або за його дорученням – заступником голови ради
та секретарем ради і надсилається членам ради.
11. Рішення ради мають рекомендаційний характер.
12. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради
здійснює управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.

______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 25 » березня 2011 року № 222-р

СКЛАД
ради вітчизняних та іноземних інвесторів при
районній державній адміністрації
Голова ради:
УСИК
Микола Трохимович

-

голова районної державної адміністрації

Заступник голови ради:
ЯРОВИЙ
Олександр Володимирович

-

перший заступник голови
державної адміністрації

районної

Секретар ради:
ШКІНДЕР
Лілія Леонідівна

-

начальник відділу з питань фінансової,
бюджетно-податкової
політики
та
розвитку підприємництва управління
економіки та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації

Члени ради:
АРТВІХ
Ірина Олександрівна

-

начальник управління економіки та
розвитку
інфраструктури
районної
державної адміністрації

БОНДАРУК
Віктор Володимирович

-

начальник
філії
«Голованівський
райавтодор» (за згодою)

ГРУШЕВСЬКИЙ
Віталій Анатолійович

-

генеральний
директор
«Метсервісгруп» (за згодою)

ДУДАР
Василь Серафимович

-

начальник
фінансового
управління
районної державної адміністрації

ЗАПОРОХА
Лілія Миколаївна

-

голова
громадської
організації
«Голованівський
районний
Центр
підтримки та розвитку підприємництва»

НОВІКОВ
Микита Варфоломійович

-

директор
ТОВ
«Побужський
феронікелевий комбінат» (за згодою)

ПРИБЛУДА
Віктор Анатолійович

-

головний спеціаліст юридичного відділу
апарату райдержадміністрації

ТОВ
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РИБАК
Ігор Федорович

-

начальник відділу Держкомзему
Голованівському районі

САКАЛ
Юрій Володимирович

-

головний державний інспектор відділу
архітектурно-будівельного контролю у
західних районах області

СЕРГЕЄВ
Юрій Геннадійович

-

директор ТОВ «КЛК» (за згодою)

ЧУШКІН
Олексій Іванович

-

голова районної ради (за згодою)

ШАПОВАЛ
Інна Григорівна

-

начальник відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та житловокомунального господарства районної
державної адміністрації

______________________________
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