ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМИНИСТРАЦІЯ

ПРОТОКОЛ № 1
засідання обласної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися
у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

від 17 березня 2017 року
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ПРОТОКОЛ № 1
засідання обласної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися
у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
17 березня 2017 року 11.00 год
пл. Свободи, 1
(І поверх, зал засідань),
м. Херсон
Головував в.о заступника голови обласної державної адміністрації, голова обласної
комісії Бутрій Д.С.
Присутні:
- директор Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації
- директор Херсонського обласного центру зайнятості
(за згодою)
- директор Центру досліджень південноукраїнського
прикордоння, кандидат соціологічних наук, доцент
кафедри
соціально-економічної
географії
Херсонського державного університету
- голова громадської спілки
«Оберіг Щит
Кохановський
Херсонщини» (за згодою)
Євген Олександрович
- виконавчий директор Херсонського регіонального
Оленковська
відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого
Лариса Павлівна
самоврядування «Асоціація міст України», член
Херсонської міської громадської організації «Ліга
професіоналів»
- генеральний директор ТОВ «Механічний завод», член
Путілов
Регіональної ради підприємців при обласній державній
Станіслав Ісидорович
адміністрації (за згодою)
- заступник начальника управління капітального
Руенак
будівництва обласної державної адміністрації
Олександр Юрійович
- Директор Херсонського відокремленого підрозділу
Сілюкова
Установи «Центр розвиткумісцевого самоврядування»
Оксана Олександрівна
(за згодою)
начальник
управління містобудування та архітектури
Ходін
обласної державної адміністрації
Григорій Миколайович
- Виноградівський сільський голова Цюрупинського
Шматенко
району,
голова
Херсонського
відділення
Сергій Вілійович
Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад (за
згодою)
- заступник директора Департаменту економічного
Пшенична
розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації,
Грина Олександрівна
секретар комісії

Вітренко
Наталія Миколаївна
Єрашов
Євген Олександрович
Коробов
Володимир Кузьмич

З

Запрошені:
Борисов
Василь Іванович
Расолов
Віктор Олексійович

депутат Херсонської обласної ради, голова постійної
комісії обласної ради з питань соціально-економічного
розвитку, міжнародного співробітництва та інвестицій
заступник
директора
Департаменту
житловокомунального господарства та паливно-енергетичного
комплексу обласної державної адміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про перехідні та незавершені у 2016 році інвестиційні проекти, фінансування
яких здійснювалося за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

1.
СЛУХАЛИ: Про перехідні та незавершені у 2016 році інвестиційн
проекти, фінансування яких здійснювалося за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку.

ДОПОВІДАВ Бутрій Д.С., голова обласної комісії, в.о. заступника голови
обласної державної адміністрації.
Наголосив, що із загальної кількості проектів, які фінансувалися у минулому
році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 3 проекти мають
термін реалізації 2016-2017 роки, це перехідні проекти:
будівництво водопостачання смт Комишани Комсомольського району
м.Херсона;
реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на
твердому паливі в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 46 за адресою: м.Херсон,
вул.Фрітаун, 82 в м.Херсоні;
відновлювальні роботи покриття, РД-1, РД-2, перону в аеропорту
"Херсон".
Звернув увагу присутніх на наступне. Із зазначених проектів, згідно
законодавства, проекти стосовно 46 школи та аеропорту «Херсон» можуть бути
подані до Мінрегіону України без участі у конкурсному відборі інвестиційних
проектів, що можуть фінансуватися у 2017 році за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку.
...... Члени комісії погодили подання вказаних проектів до Мінрегіону на
фінансування у 2017 році за рахунок коштів ДФРР.
Акцентував увагу присутніх на тому, що проект «Будівництво водопостачання
смт Комишани Комсомольського району м.Херсона» у звязку зі зміною проектнокошторисної документації повинен пройти у 2017 році відбір конкурсною комісією.
Голова комісії підкреслив, що у минулому році не завершено реалізацію
6 проектів, а саме:
капітальний ремонт даху та утеплення горища Нововоронцовськог
дошкільного навчального закладу ясла-сад № 2 "Колосок" за адресою: Херсонська
область, Нововоронцовський район, смт Нововоронцовка, вул.Комсомольська, 10;
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- капітальний ремонт утеплення фасаду та горіща Нововоронцовського
дошкільного навчального закладу ясла-сад № 1 "Сонечко" за адресою: Херсонська
область, Нововоронцовський район, смт Нововоронцовка, вул.Гагаріна, 46";
проведення санації будівлі Великоолександрівського дошкільного
навчального закладу № 2 (з врахуванням вимог енергозбереження), смт Велика
Олександрівка, Херсонської області;
- реконструкція Тягинського дошкільного навчального закладу Бериславського
району, Херсонської області (утеплення фасаду, заміна вікон та зовнішніх дверей) за
адресою: с. Тягинка, вул Поштова, № 5-В, Бериславського району Херсонської
області;
- капітальний ремонт ясел-садка в с Томина Балка Білозерського району;
- капітальний ремонт системи водопостачання с.Нововасилівка Іванівського
району, Херсонської області.
Розпорядниками коштів по цих проектах було визначено управління
капітального будівництва і Департамент житлово-комунального господарства та
паливно енергетичного комплексу обласної державної адміністрації.
Для прийняття рішення щодо подальшого фінансування зазначених проектів за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, або за рахунок коштів
місцевих бюджетів Голова комісії запропонував головним розпорядникам коштів
доповісти, з яких причин проекти не були реалізовані у минулому році.
ІНФОРМУВАВ Руснак О.Ю., заступник начальника управління
капітального будівництва обласної державної адміністрації.
По проекту «Капітальний ремонт утеплення фасаду та горища
Нововоронцовського дошкільного навчального закладу ясла-сад № 1 «Сонечко» за
адресою: Херсонська область, Нововоронцовський район, смт Нововоронцовка,
вул.Гагаріна, 46» освоєно коштів в обсязі 188,817 тис.грн, що становить 32% від
загальної вартості. Залишкова вартість проекту станом на 01 січня 2017 року
. становить 400,790 тис.грн.
Договір на виконання робіт з підрядною організацією ФОП «Моргун О.Ю.»
укладено 03 жовтня 2016 року, яким передбачено: початок робіт - жовтень 2016 року,
завершення - грудень 2016 року.
;
Платіжним дорученням від 10 жовтня 2016 року № 2 підрядником
перераховано кошти на придбання будівельних матеріалів, які надійшли від
виробника 15 листопада 2016 року. У зв’язку із затримкою постачання матеріалів,
роботи на об’єкті в повному обсязі не виконано.
Голова комісії Бутрій Д.С. ставе на голосування зазначений проект:_______
з а—11 голосів _____
І проти - 0 голосів_______ ] утрималось - 1 голос
По проекту «Капітальний ремонт даху та утеплення горища
Нововоронцовського дошкільного навчального закладу ясла-сад №> 2 «Колосок» за
адресою: Херсонська область, Нововоронцовський район, смт Нововоронцовка,
вул.Комсомольська, 10», освоєно коштів в обсязі 246,839 тис.грн, що становить 76%
від загальної вартості.
Залишкова вартість проекту станом на 01 січня 2017 року становить
78,048 тис.грн.
Договір на виконання робіт з підрядною організацією ФОП «Моргун О.Ю.»
укладено 03 жовтня 2016 року, яким передбачено: початок робіт - жовтень 2016 року,
завершення - грудень 2016 року.
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Платіжним дорученням від 10 жовтня 2016 року № 2 підрядником
перераховано кошти на придбання будівельних матеріалів, які надійшли від
виробника 15 листопада 2016 року. У зв’язку із затримкою постачання матеріалів,
роботи на об’єкті в повному обсязі не виконано.
_____ Голова комісії Бутрій Д.С. ставе на голосування зазначений проект:_______
за - 12 голосів____________проти - 0 голосів__________ утрималось - 0 голосів
ІНФОРМУВАВ Расолов В.О., заступник директора Департаменту житловокомунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної
адміністрації.
По проекту «Проведення санації будівлі Великоолександрівського
дошкільного навчального закладу № 2 (з врахуванням вимог енергозбереження),
смт Велика Олександрівка, Херсонської області», освоєно коштів в обсязі
1228,758 тис.грн, що становить 83% від загальної вартості.
У 2016 році більшість робіт , по проекту виконано, але у зв’язку з
несприятливими погодцими умовами та на виконання вимог державних будівельних
норм роботи з утеплення фасаду та його фарбування було призупинено.
Залишкова вартість проекту станом на 01 січня 2017 року становить
398,697 тис.грн.
, Голова комісії Бутрій Д.С. ставе на голосування зазначений проект:_______
за - 12 голосів_____________проти - 0 голосів_________ .утрималась - 0 голосів.
По проекту «Реконструкція Тягинського дошкільного навчального закладу
Бериславського району, Херсонської області (утеплення фасаду, заміна вікон та
зовнішніх дверей) за адресою: с. Тягинка, вул Поштова, № 5-В, Бериславського
району Херсонської області», освоєно коштів в обсязі 428,184 тис.грн, що становить
72% від загальної вартості.
У 2016 році більшість робіт по проекту виконано, але у зв’язку з
несприятливими погодними умовами та на виконання вимог державних будівельних
норм роботи з утеплення фасаду та його фарбування було призупинено.
Залишкова вартість проекту станом на 01 січня 2017 року становить
162,608 тис.грн.
_____ Голова комісії Бутрій Д.С. ставе на голосування зазначений проект:
за - 12 голосів____________проти - 0 голосів__________ утрималось - 0 голосів.
По проекту «Капітальний ремонт жел-садка т^ с Томина Балка
Білозерського району», освоєно коштів в обсязі 970,5 тис.грн, що становить 84% від
загальної вартості.
У 2016 році більшість робіт по проекту виконано, але у зв’язку з
несприятливими погодними умовами та на виконання вимог державних будівельних
норм роботи з утеплення фасаду та його фарбування було призупинено.
Залишкова вартість проекту станом на 01 січня 2017 року становить
179,5 тис.грн.
Голова комісії Бутрій Д.С. ставе на голосування зазначений проект:_______
з а - 1 2 голосів
________ проти - 0 голосів
| утрималась - 0 голосів
По
проекту
«Капітальний
ремонт
системи
водопостачання
с.Пововасилівка Іванівського району, Херсонської області», освоєно коштів в обсязі
620,527 тис.грн, що становить 83% від загальної вартості.
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Проектом передбачено значний обсяг земляних робіт (4,54 км), які не вдалося
виконати у повному обсязі (залишилося 879 метрів) через несприятливі погодні
умови та на виконання вимог державних будівельних норм.
Для повного виконання робіт по даному проекту необхідно завершення
земляних робіт та прокладання трубопроводів довжиною 5670 метрів.
Залишкова вартість проекту станом на 01 січня 2017 року становить
128,042 тис.грн.
______Голова комісії Бутрій Д.С. ставе на голосування зазначений проект:_______
за - 11 голосів____________ проти - 0 голосів_________ утрималось - 1 голос

ВИРІШИЛИ:
1. Доручити Департаменту економічного розвитку та торгівлі обласної
державної адміністрації спільно з Департаментом житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації і
управлінням капітального будівництва обласної державної адміністрації:
- підготувати перелік перехідних та не завершених у 2016 році інвестиційних
програм (проектів), які пропонуються до фінансування за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку у 2017 році для подання Мінрегіону України з
відповідним пакетом документів для розгляду на черговому засіданні комісії з оцінки
відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам законодавства при
Мінрегіоні України.
2. Департаментом житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу обласної державної адміністрації, Херсонському міському
голові, сільським головам Нововасилівської сільської ради Іванівського району та
Томинобалківської сільської ради Білозерського району надати конкурсній комісії у
10-денний термін завірені в установленому порядку копії рішень місцевих органів
виконавчої влади про співфінансування поданих інвестиційних проектів.
3. Департаменту житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу обласної державної адміністрації, управлінню капітального
будівництва обласної державної адміністрації забезпечити розміщення погоджених на
засіданні комісії проектів на електронній платформі державного фонду регіонального
розвитку Мінрегіону України.
4. Секретарю обласної комісії:
оприлюднити на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації, т
сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону протокол комісії та перелік перехідних та
не завершених у 2016 році інвестиційних програм (проектів), які пропонуються до
фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у
2017 році;
- про результати засідання комісії повідомити заявника листом на вказану в
заявці електронну пошту.
В.о заступника голови о(
державної адміністрації,
голова обласної комісії
Заступник директора Департаменту
економічного розвитку та торгівлі обласної
державної адміністрації, секретар комісії

