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П О Л О Ж Е Н Н Я 
про регіональний комітет економічних ініціатив при облдержадміністрації 

1. Регіональний комітет економічних ініціатив при обласній державній 
адміністрації (далі – регіональний комітет) є консультативно-дорадчим орга-
ном, створеним з метою проведення аналізу соціально-економічної ситуації, 
проблем розвитку відповідного регіону, пропозицій щодо шляхів їх розв’язання. 

2. Регіональний комітет у своїй діяльності керується Конституцією та 
законами України, актами Президента України, іншими актами законодавства, 
а також дорученнями Голови Комітету. 

3. До складу регіонального комітету входять представники місцевих ор-
ганів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутати відпо-
відних рад, провідні фахівці наукових установ, підприємці, представники 
громадських об’єднань. 

4. Основними завданнями регіонального комітету є: 

4.1. Проведення аналізу соціально-економічної ситуації, проблем розвит-
ку відповідного регіону, подання пропозицій щодо шляхів їх розв’язання. 

4.2. Вивчення досвіду інших держав, областей України щодо реалізації 
регіональної політики та підготовка пропозицій щодо використання пози-
тивного досвіду в регіоні. 

4.3. Сприяння, у тому числі шляхом організації та проведення консульта-
ційної роботи, у: 

реалізації суб’єктами регіонального розвитку регіональної стратегії роз-
витку, програм і проектів регіонального розвитку; 

підвищенні інвестиційної привабливості регіону, залученні інвестицій-
них та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального 
розвитку; 

створенні умов для інституційного та інфраструктурного розвитку регіону. 

5. Регіональний комітет має право: 

5.1. Запитувати та одержувати в установленому порядку від територі-
альних підрозділів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій, громадських об’єднань інформацію, матеріали і документи, необ-
хідні для виконання покладених на нього завдань. 

5.2. Залучати в установленому порядку до участі в роботі регіонального 
комітету посадових осіб територіальних підрозділів центральних органів вико-
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навчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування, працівників підприємств, установ і організацій, провідних науковців і 
фахівців, представників громадських об’єднань. 

5.3. Створювати тимчасові робочі групи для підготовки пропозицій з 
окремих питань діяльності регіонального комітету та залучати в установле-
ному порядку до роботи в таких групах на паритетній основі депутатів міс-
цевих рад, представників територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, провідних науковців і фахівців, спеціалістів консалтингових 
та аудиторських компаній, представників громадських об’єднань. 

5.4. Організовувати та проводити конференції, “круглі столи”, дискусії, 
наради з питань, віднесених до його компетенції. 

6. Персональний склад регіонального комітету затверджується головою 
обласної державної адміністрації. 

Регіональний комітет утворюється у складі голови, двох його заступни-
ків, секретаря та інших членів, які беруть участь у його роботі на громадських 
засадах. 

Головою регіонального комітету є голова обласної державної адміні-
страції. 

Заступниками голови регіонального комітету є заступник голови облас-
ної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків та представник 
з числа членів комітету. 

Секретарем регіонального комітету призначається заступник директора 
Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури об-
ласної державної адміністрації. 

7. Голова регіонального комітету: 

7.1. Забезпечує загальне керівництво діяльністю регіонального комітету, 
формування і погодження плану його роботи та організовує його виконання. 

7.2. Організовує моніторинг соціально-економічного розвитку регіону та 
підготовку за результатами такого моніторингу відповідних пропозицій. 

7.3. Забезпечує співпрацю з робочими групами регіонального комітету 
з метою оперативного напрацювання відповідних пропозицій. 

8. Основною формою роботи регіонального комітету є засідання, які 
проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. 

Результати засідань оформляються протоколом, який за підписами го-
лови і секретаря регіонального комітету у триденний термін після такого 
засідання надсилається до відома членам Комітету. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


