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засiдання обласноi koMicii з оцiнки та забезпечення проведення конкурсцt)[t)
вiдбору iнвестицiйших програм (проектiв), Що можуть реалiзовуватися за
рахупок коштiв державного фонду регiонального розвитку
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чаба Алайошович
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Порядок денний:
Про стан реалiзацii iнвестицiйних програм (проектiв), що фiнансуються за
рахунок коштiв державного фонду регiонального розвитку у 20|9 poui.
Слухаllu:
Мана Щ. М., duрекmор dепарmаменmу еконоwtiчноео розвumку i mopeiBlti
облdерэtсаdлliнiсmрацii, який проiнформував членiв KoMicii про факсограму
MiHicTepcTBa розвитку громад та територii УкраiЪи щодо аналiзу стану реалiзаlliТ
проектiв регiонального розвитку, визначення можливостi ik реалiзацiТ ,га
використання коштiв ДФРР до кiнця гIоточного року. З метою уникнення
невикористання кош,гiв державного бюлжету MiHicTepcTBoM пропонусться наiда,ги
прогrозицiТ щодо виключення таких проектiв вiд Закарпатськоi областi.
Одночасно поiнформував членiв KoMiciT, що департаментом економiчноI,о
розвитку i торгiвлi проведено ан€шiз стану проведення тендерFIих проIIеl(ур за
проектами та виявлено б проектiв, якi на даний момент не мають гIiдгlисаIjих
договорiв з пiдрядними органiзацiями на виконання робiт, а саме:

За trроектом

вул.}tовтнева, J\b

<<Реконструкцiя

будiвлi дитячого садка в

|4З для розмiщення дощкiльного

c.T'apaciBKa,
навчального закJIа/цу)

проведено тендер та пiсля 2|.09.2019 р. очiкуеться пiдписання догоRору.
За проектом <<Реконструкцiя дитячого садка по вул. Тисiвська,90 в с.
19.09.20l9 р. очiкус,гься
Щротинцi, Виноградiвського району" Коригування.))
аукцiон.
За гrроектом <Реконструкцiя будiвлi колишнього KiHoTeaTpy <Верховина)) ,l,a

-

гаражiв, що знаходиться за адресою смт Воловець, вул.. Карпатська, ЗЗа rri.,t
спортивний комгtлекс Верховина)) - сьогоднi, 1б.09.2019 р. вiдбу;rося вi;lтсри,r-r,я
пропозицiй та плануеться до 4.|0.2019 року пiдписати договiр з пi7дряником.
За проектом <Будiвництво централiзованоi мережi водсlвiдвеlцеItIlя l1
с.Сторожниця, Уrкгородського району> наразi вiдсутнiй експертI{ий звi,г. аJIс /l()
кiнця вересня 2019 року документацiя буде приведеIла у вiдповiднiсть ,га замоI]tlик

оголосить тендер.
Також вiдплiтив, що за проектами <Капiтальний ремонт вулицi Гагарiна у
м. Ужгород)) та <Капiтальний ремонт лiкувального корпусу з впроRадженtIям
заходiв з енергозбереження СвалявськоТ центральноi районноi ;riKapHi tlo ByJl.
Визволення,2З в м. Свалява) наявна скарга АМКУ.
Зважаючи на надану irrформацiю, запропонував обговорити ситуацirо, яка
склалася за проектами та надати пропозицiТ щодо iх фiнансування та реа.lriзаrliТ.

Бонdаренко L С., zолова dерэюавноi' аdмiнiсmрацii, звернув увагу прису,гrtiх
членiв коплiсii на те, що для регiону Bci проекти, що пройu_t.llи вiлбiр ,l,a
затвердженi Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, с прiоритетIIими, ToI\.{y icltytl

необхiднiсть детально вивчити готовнiстт, заявникiв за yciMa

регiонаliьного розвитку заверIIiити iх у строки згiдно проектних заrlвок.

пpOcK,I,alN,tL{

з

Бiлецькuй м. З., dепуmаm обласноi' раdu, нагоJIосив на можливостi
реа"гriзаlцiТ
даниХ проектiв у поточному бюджетномУ роцi за умови, що кошти державI{ого
бюджету будуть видiленi своечасно та в повному обсязi.

лазар п. д., duрекmор

dепарmал,tенmу фiнансiв, запропонував направити
ЗВеРНеННЯ ДО ЗаМОВНИКiВ За Проектами щодо надання гарантiйн", n".ri" про
завершення реалiзацiТ проектiв
2019 Роцi
повному обсязi та TepMiHiB
пiдписання угод з пiдряними органiзацiями. У разi надходження iнформацii про
неможливiсть використання коштiв державного бюджету доручи,l.и
облдержадмiнiстрацii оперативно поiнформувати MiHicTepcTBo
розвитку IpoMai{
та територiй УкраiЪи з пропозицiею виключити TaKi проекти з перелiку.

у

в

Мана !. м,, duрекmор dепарmапtенmу еконопtiчно?о рввumку i mopziBlti
облdерсюаdмiнiсmрацii, який проiнформував членiв koMicii про JIис.г

СторожницькоТ сiльськоi ради. Зокрема, замовник поiнформував листом J\ъ 560
вiд 16.09.2019 р. облдержадмiнiстрацiю про корегування проекту будiвrIиI(гва
централiзованоi мережi водовiдведення та проведення експертизи.
враховуючи викладене в листi, а саме - збiльшення BapTocTi проекту та
неможливiстIо цього року розпочати будiвельнi роботи за проектом_<Будi"r"ц..оu
централiЗованоi мережi водовiдВеденнЯ в с. СтоРожниця, Ужгородського району>
та перенесення фiнансування на 2020 piK, запропонував
розглянуr" 1aо*rrивiс.t.l,
виключення проекту iз перелiку проектiв до фiнансування
у 2019 роцi.
одночасно зауважив, календарний план реалiзацii проекту станови1ь .гри
роки, однак враховуючи соцiальну важливiсть проекту та TepMiH його реа;riзаrцiт
2019-2021 роки за рiшенням обласноi KoMicii та
вiдповiдностi до пунк1у 7

у

<Порядку пiдготовки, оцiнки та вiдбору iнвестицiйних програм i проск.гiв
регiонального розвитку та проектiв - переможцiв <ВсеукраI".iпо.о громалськоI,о
бtоджету>' що можуть реалiзовуватися за рахунок коштiв державного
фоu:tу
регiонального розвитку) календарний план реалiзацii може бути продовжений 21сl

чотирьох poKiB.
У разi прийняття рiшення щодо виключення проекту буде вивiльнено коIп.ги
у cyMi 5 млн. гривень.
ТакиМ чиноМ заг€шьна сума коштiв, якi заплановано на 2OIg piK /(Jtя
фiнансування проектiв регiонального розвитку складе 262 167,884тис. lривеtlь.

Кiнdраm о,о., Ман

!.м.,

Пейmер ч. д., якi наголосили на

зберегти державне фiнансування за ранiше вiдiбраними проектами.

важ.llиtзсlсr.i

БонdареНко LC., zолова dерэюавноi' аdлаiнiсmрацiil поставив на I,олосуваltIIя
пропозицiю Лазаря П.Д.

Голосували:
,,ЗА" - 8 осiб;

о,ПРОТИ'О - 0 осiб;
ооУТРИМАЛИСЯОО

-

0 осiб.

Бонdаренко LC., zолова dерэюавноi' аdмiнiсmрацii, поставив на голосування
питання щодо виключення проекту <<Булiвництво централiзованоi мережi
водовiдведення в с. Сторожниця, Ужгородського району> у cyMi 5 млн. грн.

Голосували:

-

8 осiб;
,,ПРОТИ'О - 0 осiб;
ооЗАОО

,оУТРИМАЛИСЯ" -

0 осiб.

Вuрituuлu:
1. Облдержадмiнiстрацii подати до MiHicTepcTBa розвитку громад ,I,a
територiй Украiни оновлений перелiк iз 49 проектiв регiонального розIjи,l,ку Ila
загаJIьну суму 262 |67,884 тис. грн. для подаJIьшого фiнансування з державного
фонду регiонального розвитку у 2019 роцi.
Невiдкладно направити лист облдержадмiнiстрацii до заявникiв та за
ix iнформацiею iнформувати MiHicTepcTBo розвитку громад та територiй УкраТrrи.
З.
У разi FIадходження пропозицiй щодо виключення проектiв
регiонального розвитку доручити облдержадмiнiстрацii пiдготува,ги оновлепий
rrерелiк проектiв регiоrrального розвитку та направити його до MiHicтepcтBa
розвитку громад та територiй Украiни.

2.

Го.lrова обласIlоi KoMicii

Виконавчий секретар обласноi KoMicii

Iгор БОНДАРЕНКО

Щенис

МАН

