ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
25.09.2013

№ 416

Про створення обласної
Координаційної ради з
моніторингу реалізації в
Полтавській області Проекту
„Місцеві альтернативні джерела
енергії: м. Миргород”

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України „Про
місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від
15.02.2002 № 153 ,,Про створення єдиної системи залучення, використання та
моніторингу міжнародної технічної допомоги” та з метою реалізації в
Полтавській області Проекту Агентства США з міжнародного розвитку
„Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород” (далі – Проект):
створити обласну Координаційну раду з моніторингу реалізації в
Полтавській області Проекту, затвердити склад
та положення про неї
(додаються).

Голова
обласної державної
адміністрації

О. УДОВІЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Полтавської
облдержадміністрації
25.09.2013 № 416
СКЛАД
обласної Координаційної ради
з моніторингу реалізації в Полтавській області Проекту
„Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород”

Адамович
Олена Євгенівна

- директор Департаменту економічного розвитку
облдержадміністрації,
координатор
Проекту,
голова обласної Координаційної ради

Павленко
Сергій Володимирович

- перший заступник Миргородського міського
голови, заступник голови обласної Координаційної
ради (за згодою)

Орлов
Дмитро Вадимович

-

Шебітченко
Ірина Миколаївна

- головний спеціаліст відділу інвестиційної політики
та міжнародного співробітництва управління
інвестиційної
діяльності
та
міжнародного
співробітництва
Департаменту
економічного
розвитку облдержадміністрації,
секретар обласної Координаційної ради

заступник директора Департаменту-начальник
управління
інвестиційної
діяльності
та
міжнародного
співробітництва
Департаменту
економічного розвитку облдержадміністрації,
заступник голови обласної Координаційної ради

Члени обласної Координаційної ради:
Верещак
Максим Миколайович

- начальник відділу муніципальних ініціатив,
інвестицій та енергоменеджменту Миргородської
міської ради (за згодою)

Долженко
Марія Віталіївна

- начальник відділу інвестиційної політики та
міжнародного
співробітництва
Департаменту
економічного розвитку облдержадміністрації

Король
- директор ОКВПТГ„ Миргородтеплоенерго” (за
Олександр Валентинович
згодою)
Кропивка
Павло Анатолійович

Департаменту
- директор
облдержадміністрації

Перепелиця
Микола Петрович

- директор Департаменту інформаційної діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації

Соломаха
Сергій Павлович

- Миргородський міський голова (за згодою)

Тонков
Олександр Миколайович

- директор Департаменту житлово-комунального
господарства облдержадміністрації

Тормосов
Руслан Юрійович

- керівник Проекту Агентства США з міжнародного
розвитку „Місцеві альтернативні джерела енергії:
м.
Миргород”,
виконавчий
директор
Всеукраїнської благодійної організації „Інститут
місцевого розвитку”, к.е.н., доцент (за згодою)

Чепурний
Олег Вікторович

- начальник Головного управління Державної
казначейської служби України у Полтавській
області (за згодою)

Заступник голови-керівник
апарату обласної державної адміністрації

фінансів

В. О. Пархоменко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Полтавської
облдержадміністрації
25.09.2013
№ 416

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну Координаційну раду з моніторингу реалізації в Полтавській
області Проекту „Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород”
1. Обласна Координаційна рада з моніторингу реалізації в Полтавській
області Проекту „Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород” (далі Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється
облдержадміністрацією для сприяння реалізації на території Полтавської
області Проекту Агентства США з міжнародного розвитку „Місцеві
альтернативні джерела енергії: м. Миргород” (далі - Проект) з метою розвитку
альтернативної енергетики.
2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією
України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями обласної
державної адміністрації, рішеннями сесій обласної ради, а також Положенням
про обласну Координаційну раду з моніторингу реалізації в Полтавській
області Проекту „Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород” (далі Положення).
3. Координаційна рада утворюється на час реалізації в Полтавській
області Проекту „Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород” у 2013 2015 роках та діє на підставі Положення.
4. Координаційна рада утворюється та діє на громадських засадах.
5. Координаційну раду очолює голова Координаційної ради.
6. Персональний
склад
Координаційної
ради
затверджується
розпорядженням голови облдержадміністрації.
7. Формою роботи Координаційної ради є засідання.
8. Координаційна рада проводить свої засідання за вимогою голови
Координаційної ради, але не менше одного разу на півріччя.
9. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому
присутні дві третини всіх членів Координаційної ради.
10. Головуючим на засіданні Координаційної ради є голова
Координаційної ради, за його відсутності – заступник голови Координаційної
ради від обласної державної адміністрації за рішенням голови Координаційної
ради.
11. Рішення Координаційної ради оформляються протоколом, який
підписують голова Координаційної ради, за його відсутності - головуючий на
засіданні, та секретар.

12. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю
голосів членів Координаційної ради, присутніх на її засіданні.
13. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого на засіданні
Координаційної ради є вирішальним.
14. Координаційна рада систематично інформує громадськість через
засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх
виконання.
15. Діяльність Координаційної ради зосереджується виключно на
розв'язанні актуальних проблем щодо участі області у Проекті за
погодженням та у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування.
16. Основними завданнями Координаційної ради є:
координація впровадження Проекту відповідно до пріоритетів соціальноекономічного розвитку області;
сприяння залученню відповідних місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування до впровадження Проекту;
підтримка розвитку державно-приватного партнерства в області;
опрацювання пропозицій від учасників, які беруть участь у Проекті,
моніторинг реалізації і виконання завдань Проекту, надання пропозицій щодо
вирішення проблемних питань, у разі їх виникнення, у процесі реалізації
завдань Проекту, інформування облдержадміністрації та обласної ради про стан
його реалізації;
залучення підприємств, установ, громадських та благодійних організацій
за їх згодою до процесу реалізації Проекту;
врахування результатів впровадження Проекту при розробленні обласних
програм соціально-економічного розвитку та при формуванні обласного та
районних бюджетів;
здійснення моніторингу впровадження Проекту в області та надання
відповідних рекомендацій щодо його удосконалення.
17. Координаційна рада має право:
утворювати, у разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи для
вирішення покладених на неї завдань, залучати до участі в них представників
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які
беруть участь у Проекті, інших представників наукових установ і громадських
організацій, інших органів (за погодженням з їх керівниками) як Полтавської
області, так і інших областей України;
одержувати в установленому порядку інформацію та матеріали, необхідні
для її діяльності;
звертатись за методичною, інформаційною, організаційною допомогою, а
також з пропозиціями до керівництва Проекту;
заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників організацій
громад, органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої
влади, які беруть участь у Проекті, представників наукових установ і
громадських організацій, інших органів (за погодженням з їх керівниками) з
питань, що належать до діяльності Координаційної ради;

ініціювати внесення пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів
Проекту.
18. Голова Координаційної ради:
здійснює розподіл повноважень і функцій між членами Координаційної
ради та керує їх роботою;
скликає та проводить засідання Координаційної ради, затверджує перелік
питань до розгляду на засіданнях, підписує протоколи засідань Координаційної
ради.
19. Секретар Координаційної ради:
формує проект порядку денного засідань Координаційної ради відповідно
до пропозицій її членів, організовує підготовку матеріалів і проектів рішень
Координаційної ради та подає на затвердження голові Координаційної ради;
готує доручення та інші документи на затвердження голові
Координаційної ради, за дорученням голови Координаційної ради сповіщає
членів Координаційної ради про засідання та порядок денний;
веде протокол засідання;
інформує голову, заступників голови та членів Координаційної ради про
стан виконання рішень;
вносить пропозиції про необхідність скликання позачергового засідання
Координаційної ради;
виконує інші функції за дорученням голови та заступників голови
Координаційної ради.

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

В.О. Пархоменко

