УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 8 » квітня 2011 року

№ 277-р
смт Голованівськ

Про організацію роботи із залучення
інвестицій в економіку району за
принципом «єдиного інвестиційного
вікна»
Відповідно до статей 13, 17, 18, 26, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», з метою залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку району,
поліпшення умов для діяльності суб’єктів інвестиційної діяльності, спрощення процесу їх
взаємодії з місцевими органами влади та запровадження на території Кіровоградської
області роботи з інвесторами за принципом «єдиного інвестиційного вікна»:
1. Утворити районну Раду з питань залучення інвестицій.
2. Затвердити Положення про районну Раду з питань залучення інвестицій та затвердити
її склад (додаються).
3. Утворити Секретаріат районної ради з питань залучення інвестицій.
4. Затвердити Регламент роботи секретаріату районної ради з питань залучення
інвестицій по супроводженню реалізації інвестиційних проектів за принципом «єдиного
інвестиційного вікна» та затвердити його склад (додаються).
5. Керівникам дозвільних органів, які входять до складу районної Ради з питань
залучення інвестицій, визначити в установленому чинним законодавством порядку
відповідальних за роботу з суб’єктами інвестиційної діяльності.
6. Раді вітчизняних та іноземних інвесторів при райдержадміністрації розробити та
затвердити розпорядчі документи з удосконалення роботи із залучення інвестиції за
принципом «єдиного інвестиційного вікна».
7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 8 » квітня 2011 року № 277-р

ПОЛОЖЕННЯ
про районну Раду з питань залучення інвестицій
І. Загальні положення
Районна Рада з питань залучення інвестицій (далі – Рада) є постійно діючим
консультативно-дорадчим органом при голові Голованівської районної державної
адміністрації, що створюється з метою сприяння залученню інвестицій в економіку
району, налагодження ефективної співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування у створенні умов для діяльності інвесторів, які реалізують
інвестиційні, інноваційні та інфраструктурні проекти на території Голованівського
району, та розв’язання проблем, що виникають під час їх реалізації.
У своїй діяльності Рада керується Конституцією і законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими
актами, розпорядженнями голови Кіровоградської обласної державної адміністрації,
розпорядженням голови Голованівської районної державної адміністрації та цим
Положенням.
ІІ. Основні завдання районної Ради
Основними завданнями районної ради є:
участь у формуванні привабливого інвестиційного іміджу Голованівського району та
поліпшенні умов діяльності інвесторів;
запровадження організації роботи із залучення інвестицій в економіку району за
принципом «єдиного інвестиційного вікна»;
налагодження ефективної взаємодії територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо забезпечення оперативного
розгляду питань, пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів на території району;
сприяння відповідно до чинного законодавства суб'єктам інвестиційної діяльності в
проходженні погоджувальних та дозвільних процедур під час реалізації інвестиційних
проектів в оптимальні терміни;
сприяння у межах повноважень вирішенню спорів між інвесторами та органами влади,
надання пропозицій щодо шляхів їх врегулювання;
надання потенційним інвесторам консультацій щодо можливостей залучення
інвестицій та порядку проходження дозвільних процедур;
вивчення проблемних питань, що стримують процес інвестування в районі, та
визначення шляхів їх врегулювання.
ІІІ. Права районної Ради
Районна Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:
одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
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залучати до роботи спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій (за згодою їх керівників), незалежних експертів;
організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад тощо.
Рада під час виконання покладених на неї завдань у встановленому чинним
законодавством порядку взаємодіє з органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та
підпорядкування, громадянами.
IV. Структура та організація роботи районної Ради
Кількісний, персональний склад Ради та положення про неї затверджуються
розпорядженням голови Голованівської районної державної адміністрації.
До складу Ради можуть входити керівники та спеціалісти структурних підрозділів
районної державної адміністрації, територіальних органів виконавчої влади, підприємств,
організацій, представники органів місцевого самоврядування та інші особи.
Голова, заступник голови, секретар та члени ради діють на громадських засадах.
Керівництво роботою Ради здійснює її голова.
Формою роботи Ради є засідання, що скликаються її головою у міру надходження від
суб’єктів інвестиційної діяльності інвестиційних ідей, пропозицій, проектів.
Місце та час проведення засідань Ради визначаються головою Ради за пропозицією
голови секретаріату Ради. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше половини її складу.
Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість
присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого.
Прийняте на засіданні рішення Ради оформлюється протоколом, що підписується
головою Ради, а в разі його відсутності – заступником голови Ради.
Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, обов’язкові для розгляду органами
місцевого самоврядування, розташованими на території району.
V. Секретаріат районної Ради
Виконавчим органом ради є секретаріат районної Ради.
Кількісний, персональний склад секретаріату Ради затверджується розпорядженням
голови районної державної адміністрації. Секретаріат Ради очолює голова секретаріату.
Голова та члени секретаріату Ради діють на громадських засадах.
Основним завданням секретаріату Ради є забезпечення підготовки до розгляду питань
на засіданнях Ради та забезпечення контролю за виконанням її рішень.
Секретаріат Ради відповідно до покладених на нього завдань:
забезпечує у встановленому порядку прийняття та підготовку до розгляду на
засіданнях Ради інвестиційних заяв, пропозицій, проектів;
організовує консультування суб’єктів інвестиційної діяльності щодо проблемних
питань, що виникають під час реалізації інвестиційних проектів;
розробляє проект оперативного плану дій щодо підготовки та реалізації інвестиційного
проекту та забезпечує його внесення на розгляд районної Ради;
повідомляє в установленому порядку суб’єкта інвестиційної діяльності про результати
розгляду наданих ним інвестиційних заяв, пропозицій, проектів на засіданні Ради;
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здійснює відповідно до вимог чинного законодавства підготовку пропозицій щодо
врегулювання проблемних питань з реалізації інвестиційних проектів;
здійснює моніторинг виконання рішень районної Ради;
інформує керівництво Ради про стан реалізації інвестиційних проектів.
Секретаріат районної Ради має право у разі потреби отримувати від заявника додаткову
інформацію, необхідну для підготовки матеріалів на засіданні Ради, та утворювати робочі
групи для забезпечення супроводження реалізації інвестиційних проектів.
Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює управління економіки та
розвитку інфраструктури райдержадміністрації.

______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 8 » квітня 2011 року № 277-р

РЕГЛАМЕНТ
роботи секретаріату Ради з питань залучення інвестицій
по супроводженню інвестиційних проектів за принципом
«єдиного інвестиційного вікна»
Цей Регламент регулює організаційні та процесуальні питання підготовки до розгляду
на засіданні Ради з питань залучення інвестицій (далі – Рада) наданих суб’єктами
інвестиційної діяльності інвестиційних ідей, пропозицій, проектів та встановлює механізм
доведення рішення Ради до інвестора.
Суб’єкти інвестиційної діяльності звертаються до Ради за сприянням у реалізації
інвестиційних проектів у добровільному порядку. Супроводження інвестиційних проектів
за принципом «єдиного інвестиційного вікна» здійснюється на безоплатній основі.
Підставою для внесення питання на розгляд Ради є клопотання суб’єкта інвестиційної
діяльності про сприяння в реалізації інвестиційного проекту на території району.
Прийняття від суб’єкта інвестиційної діяльності клопотання та документів, що містять
інформацію про запропонований ним інвестиційний проект, здійснюється секретаріатом
Ради.
Секретаріат районної Ради у разі потреби має право запитувати у заявника додаткову
інформацію, необхідну для підготовки матеріалів на засідання Ради.
Секретаріат районної Ради у семиденний строк з дня реєстрації розглядає подані
суб'єктом інвестиційної діяльності клопотання та матеріали, готує проекти оперативного
плану дій щодо підготовки та реалізації інвестиційного проекту (далі – оперативний план
дій) та рішення Ради щодо його затвердження.
Проект оперативного плану дій готується за формою, затвердженою відповідним
рішенням Ради, та включає рекомендації щодо порядку, строків підготовки документів,
необхідних для реалізації інвестиційного проекту та переліку дій, що необхідно здійснити
для реалізації інвестиційного проекту.
Секретаріат у дводенний термін після складання проекту оперативного плану
дій ініціює його внесення на розгляд Ради.
Підготовлені секретаріатом Ради проекти оперативного плану дій та рішення Ради про
його затвердження підлягають розгляду на найближчому засіданні Ради, що скликається в
установленому порядку.
У п’ятиденний термін після прийняття Радою рішення про затвердження оперативного
плану дій секретаріат Ради інформує суб’єкта інвестиційної діяльності про прийняте
районною Радою рішення, та надає рішення до обласної ради з питань залучення
інвестицій.
У разі затвердження оперативного плану дій секретаріат районної Ради в
установленому порядку відстежує процес впровадження інвестиційного проекту та надає
суб’єкту інвестиційної діяльності консультативно-методичну допомогу щодо
проходження дозвільно-погоджувальних процедур.

______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 8 » квітня 2011 року № 277-р

СКЛАД
ради з питань залучення інвестицій
Голова ради:
ЯРОВИЙ
Олександр Володимирович

-

перший заступник голови
державної адміністрації

районної

Заступник голови ради:
АРТВІХ
Ірина Олександрівна

-

начальник управління економіки та
розвитку
інфраструктури
районної
державної адміністрації

Секретар ради:
ШКІНДЕР
Лілія Леонідівна

-

начальник відділу фінансової, бюджетноподаткової
політики
та
розвитку
підприємництва управління економіки та
розвитку
інфраструктури
районної
державної адміністрації

Члени ради:
АМАНЧИК
Іван Анатолійович

-

директор філії ВАТ «Кіровоградгаз»

БЕСПАЛОВ
Микола Миколайович

-

начальник
відділу
промисловості,
енергетики,
транспорту та
зв’язку
управління
економіки та розвитку
інфраструктури райдержадміністрації

БОНДАРУК
Віктор Володимирович

-

начальник
райавтодор»

ДІКАНОВ
Віктор Володимирович

-

головний державний санітарний лікар
Голованівського району

ДОВГИЙ
Володимир Євдокимович

-

начальник Голованівського РЕМ ВАТ
«Кіровоградобленерго» (за згодою)

НАСАЛЬСЬКИЙ
Олександр Павлович

-

начальник Голованівського РВ ГУМНС
України в Кіровоградській області

філії

«Голованівський
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ПІЩИК
Тетяна Володимирівна

-

начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації

ПОПОВА
Наталія Юріївна

-

голова районної громадської молодіжної
організації
«Українська
соціалдемократична молодь»

РИБАК
Ігор Федорович

-

начальник
районного
відділу
Держкомзему у Голованівському районі

САКАЛ
Юрій Володимирович

-

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

САХНО
Євген Миколайович

-

заступник
МДПІ –
відділення

СВИДЮК
Володимир Миколайович

-

головний
спеціаліст
державного
управління
охорони
навколишнього
природного середовища в Кіровоградській
області

ТОФАН
Сергій Олександрович

-

начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

ЧУШКІН
Олексій Іванович

-

голова районної ради

ШАПОВАЛ
Інна Григорівна

-

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

начальника Гайворонської
начальник Голованівського

______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 8 » квітня 2011 року № 277-р

СКЛАД
секретаріату ради з питань залучення інвестицій
Голова секретаріату:
АРТВІХ
Ірина Олександрівна

-

начальник управління економіки та
розвитку
інфраструктури
районної
державної адміністрації

Заступник голови секретаріату:
ШКІНДЕР
Лілія Леонідівна

-

начальник відділу фінансової, бюджетноподаткової
політики
та
розвитку
підприємництва управління економіки та
розвитку
інфраструктури
районної
державної адміністрації

Секретар:
КРИЖАНІВСЬКА
Наталія Валеріївна

-

головний спеціаліст відділу фінансової,
бюджетно-податкової
політики
та
розвитку підприємництва управління
економіки та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації

Члени секретаріату:
ДУДАР
Василь Серафимович

-

начальник
фінансового
райдержадміністрації

управління

ЗАПОРОХА
Лілія Миколаївна

-

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

САХНО
Євген Миколайович

-

заступник
МДПІ –
відділення

начальника Гайворонської
начальник Голованівського

______________________________

