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Керуючись статтями 17,18 Закону України  “Про місцеві державні 
адміністрації”, з метою вдосконалення механізму використання коштів 
обласного бюджету та у зв`язку із кадровими змінами: 
  

1. Затвердити склад конкурсної комісії для проведення оцінки та 
відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів 
обласного бюджету (додається). 

 
2. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 2.1. розпорядження 

голови облдержадміністрації від 19.04.2004 № 168 «Про проведення 
конкурсу інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів 
обласного бюджету», яке зареєстровано в Запорізькому обласному 
управлінні юстиції 11.05.2004 за № 41/1015. 

 
3. Викласти п. 5  Порядку проведення на конкурсних засадах оцінки та 

відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів 
обласного бюджету (далі – Порядок), затвердженого розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 19.04.2004 № 168 «Про проведення конкурсу 
інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів обласного 
бюджету», яке зареєстровано в Запорізькому обласному управлінні юстиції 
11.05.2004 за № 41/1015, у такій редакції: 

“5. За дорученням голови конкурсної комісії (у разі відсутності голови 
- заступника голови конкурсної комісії) головне   управління  економіки   
спільно з  управлінням  капітального будівництва облдержадміністрації  



         
 

2 
опрацьовує подані  райдержадміністраціями, міськвиконкомами міст 
обласного значення та головними розпорядниками коштів обласного 
бюджету обгрунтовуючі матеріали, всебічно аналізує стан незавершеного 
будівництва, що обліковується по замовниках облдержадміністрації, та надає 
голові конкурсної комісії пропозиції щодо переліку об’єктів, які мають 
високий рівень будівельної готовності відповідно до визначених 
пріоритетних напрямів по галузях господарства, територіях і замовниках на 
будівництво  обєктів.“  

 
4. Викласти п. 7  Порядку в такій редакції: 
“7. Конкурсна комісія після визначення обсягу видатків на капітальні 

вкладення розглядає пропозиції головного управління економіки 
облдержадміністрації та здійснює підготовку: 

7.1. пропозицій щодо намірів подальшого використання незавершеного 
будівництва по замовниках облдержадміністрації (продовження будівництва, 
припинення будівництва і списання витрат, перепрофілювання, продаж та 
інші); 

7.2. переліку об’єктів, фінансування яких передбачається за рахунок 
капітальних вкладень обласного бюджету на наступний бюджетний період.“ 

 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови обласної державної адміністрації Сіна О.Ч. 
 
6. Розпорядження набуває чинності з моменту офіційного 

оприлюднення. 
 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації                                                               Ю.А. Артеменко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



         
 

 
Затверджено 
 

 розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

  
 17.05.2205     № 162 

 

                                                С к л а д 
конкурсної комісії для проведення оцінки та відбору інвестиційних проектів,  

що передбачають залучення коштів обласного бюджету  
 

Головко 
Анатолій Іванович 

перший   заступник   голови    
облдержадміністрації, голова комісії 

  
Сін   
Олександр Ченсанович 

заступник   голови   облдержадміністрації, 
заступник голови комісії 

  
Разумович 
Андрій Іванович 

начальник головного управління економіки 
облдержадміністрації, заступник голови 
комісії 

  

Усенко 
Ніна Петрівна 

заступник начальника зведеного відділу 
економіки будівництва головного управління 
економіки облдержадміністрації, секретар 
комісії 

 
Члени конкурсної комісії: 

 
Гайдук 
Валерій Васильович 

начальник управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

  
Давидова 
Олена Василівна 

заступник   начальника   управління еконо-
міки будівництва, ЖКГ, природокористуван-
ня та з питань цінової політики, начальник 
відділу економіки  природокористування  та 
з питань охорони навколишнього природ-
ного середовища головного управління 
економіки облдержадміністрації 

  
Пригаро 
Михайло Володимирович 

начальник управління культури 
облдержадміністрації  

  
Свєткова начальник управління освіти і науки  



         
 
 
Ольга Віталіївна 

 
облдержадміністрації 

  
  
  
Ковальов 
Петро Олексійович 

заступник начальника управління капіталь-
ного будівництва облдержадміністрації 

  
Лисенков 
Сергій Володимирович 

перший заступник начальника головного 
управління сільського господарства і 
продовольства облдержадміністрації 

  
Оляніна  
Олександра Павлівна  

начальник головного фінансового 
управління облдержадміністрації 

  
Остапенко 
Геннадій Віталійович 

начальник управління капітального  
будівництва облдержадміністрації 

  
Савела 
Володимир Григорович 

виконуючий  обов’язки начальника 
управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації  

  
Слепян 
Елла Валеріївна  

перший заступник начальника головного 
управління економіки облдержадміністрації  

  
Ходаков 
Григорій Олексійович  

начальник управління власності та 
корпоративних прав  облдержадміністрації  

  
Шамілов 
Володимир Іванович 

президент Запорізької торгово-промислової 
палати, голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку регіону 
обласної ради (за згодою ) 

  
  
 
 
 
 
Керівник апарату обласної  
державної адміністрації                                                        В.І. Левченко  
 
 
 


