
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №694

___ 19 липня____2018 р. 34 сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо підтримки агенцій

регіонального розвитку

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Закону України „Про статус депутатів місцевих 
рад”, враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм, з питань місцевого самоврядування та 
адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і 
міжрегіонального співробітництва, обласна Ради ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо підтримки агенцій 
регіонального розвитку, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.) і з 
питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, 
євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва (Білозір Л.М.).

Голова обласної Ради З -  ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 34 сесії обласної Ради 

7 скликання від 19 липня 2018 року № 694

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Радиь7 скликання до Прем’єр-міністра 

України Гройсмана В.Б. щодо підтримки агенцій регіонального розвитку

Із прийняттям Закону України Про засади державної регіональної 
політики в державі створено правові засади для утворення та функціонування 
агенцій регіонального розвитку.

Агенції регіонального розвитку є критично важливим та визнаним у 
Європі інструментом реалізації політики регіонального розвитку та залучення 
інвестицій. В подальшому, як очікується, саме агенції відіграватимуть ключову 
роль у реалізації проектів і програм регіонального розвитку, залученні 
інвестицій у відповідні території, сприянні діяльності місцевого бізнесу, 
формуванню умов для розвитку інфраструктури регіонів.

Необхідно відзначити, що Вінницька область першою серед областей 
України в червні 2016 року утворила Агенцію регіонального розвитку. 
Півторарічний досвід функціонування цієї установи уже дав позитивні 
результати від її діяльності.

Проте, на початковому етапі діяльності, агенції як і будь-які інші 
інституції потребують підтримки, в тому числі, фінансової. Для агенцій 
необхідним є системний підхід до розвитку та фінансування як для становлення 
самої організації (підготовка фахівців, забезпечення матеріально-технічними 
засобами), так і для реалізації проектів регіонального розвитку.

В зв’язку з цим та враховуючи актуальність питання подальшого 
підвищення ефективності політики регіонального розвитку, прошу Вас доручити 
відповідним міністерствам підготувати пропозиції щодо:

- внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 
2018 рік в частині передбачення фінансування для агенцій регіонального 
розвитку;

- внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів від 18.03.2015 р. №196 
„Деякі питання державного фонду регіонального розвитку” в частині 
передбачення можливості агенціям регіонального розвитку виступати 
суб’єктами подання проектів на конкурс щодо відбору проектів, що можуть 
реалізовуватись за кошти державного фонду регіонального розвитку;

- внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 
листопада 2016 року №827 „Деякі питання фінансування програм та 
проектів регіонального розвитку” в частині надання права агенціям 
регіонального розвитку виступати замовником проекту;

- розробки нормативно-правових актів для створення інституції із 
реалізації політики регіонального розвитку на державному рівні.

Схвалено на 34 сесії обласної Ради 
7 скликання 19 липня 2018 року


