
 
ПОЛОЖЕННЯ 

про координаційну раду з питань реалізації проектів та програм 
міжнародної технічної допомоги в Харківській області 

 
1. Координаційна рада з питань реалізації проектів та програм 

міжнародної технічної допомоги в Харківській області (далі – Рада) є 

консультативно – дорадчим органом, який утворюється головою обласної 
державної адміністрації з метою реалізації проектів та програм 
міжнародної технічної допомоги в Харківській області. 

 

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, центральних органів виконавчої влади та цим Положенням. 

 
3. Основними завданнями Ради є координація діяльності місцевих 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, та організацій області, міжнародних фондів та 

місій, неурядових організацій (далі – НУО), громадських організацій 

(далі – ГО), вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) та інших 
зацікавлених сторін щодо впровадження та реалізації міжнародних та 
гуманітарних проектів. 

 

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:  
1) готує пропозиції щодо впровадження на території області 

міжнародних проектів, програм міжнародної технічної допомоги у сферах: 

економічного розвитку; 

соціального захисту населення (у тому числі внутрішньо 

переміщених осіб); 

охорони здоров’я, освіти, спорту, молодіжної політики та культури; 

інфраструктури регіонального розвитку, енергозбереження та 

енергоефективності; 

охорони навколишнього природного середовища; 

житлово – комунального господарства; 
2) взаємодіє з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, та організаціями області, 

міжнародними фондами та місіями, НУО, ГО, ВНЗ, територіальними 

органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 

міжнародними організаціями, програмами та проектами, науковими 
установами та іншими зацікавленими сторонами відповідно до 
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пріоритетних напрямів соціально – економічного розвитку області та з 
питань міжнародної технічної допомоги; 

3) здійснює моніторинг реалізації міжнародних проектів та програм, 

аналізує їх результативність. 

 

5. Рада має право: 

1) утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні групи, залучати 
до участі в них представників органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, міжнародних програм та проектів, наукових 

установ і громадських організацій (за погодження з її керівниками); 
2) отримувати в установленому порядку від місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності; 

3) подавати пропозиції з питань впровадження та реалізації проектів, 

програм міжнародної технічної допомоги. 

 
6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в 

установленому порядку з місцевими органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, та 

організаціями області, міжнародними фондами та місіями, НУО, ГО, 

ВНЗ, територіальними органами міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, міжнародними організаціями, програмами та 

проектами, науковими установами з питань реалізації міжнародних 
проектів та іншими зацікавленими сторонами відповідно до пріоритетних 
напрямів соціально – економічного розвитку області та з питань надання 
міжнародної технічної допомоги. 

 

7. До складу Ради входять: голова, заступник голови, секретар та 

члени Ради. 

 

8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться 

не рідше одного разу на квартал. 
Повідомлення про проведення засідання та його порядок денний 

надсилаються членам Ради не пізніше ніж за три робочих дні до дати 
його проведення. 

Засідання Ради є правоможне у разі присутності не менше половини 
від її членів. 

Засідання Ради веде голова. 
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9.  Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на 
засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного 

розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради. 

Рішення Ради оформлюються протоколом, який підписується 

головою Ради. Член ради, який не підтримує її пропозиції та 

рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що 

додається до протоколу засідання. 
Рішення Ради мають рекомендаційний характер та їх копії можуть 

надсилатися для розгляду органам державної влади та органам місцевого 
самоврядування, установам, організаціям. 

Рішення Ради можуть реалізовуватись шляхом видання в 
установленому порядку розпоряджень голови обласної державної 
адміністрації. 

 
10. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює Департамент 

з підвищення конкурентоспроможності регіону обласної державної 
адміністрації.  

 

11. Члени Ради працюють на громадських засадах. 

 

 

 

 
Директор Департаменту з підвищення 
конкурентоспроможності регіону 
Харківської обласної 
державної адміністрації                        В.В. БЕЛЯВЦЕВА 


