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6 грудня відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань промислової
політики, підприємництва та інвестицій, яке провів голова комісії Микола Данилейко.

Узято до відома інформацію про хід виконання Програми залучення інвестицій у
розвиток Полтавської області до 2015 року, яку оприлюднив виконувач обов'язків
начальника Головного управління економіки облдержадміністрації Олександр Полупан.

Зокрема, констатовано, що райдержадміністраціями та міськвиконкомами розроблено
презентаційні матеріали територій та важливих інфраструктурних інвестиційних
проектів. Найбільш привабливі презентації розміщено на веб-сторінці Головного
управління економіки та сайті облдержадміністрації у рубриці «Інвестуйте в
Полтавщину».

Сформовано банк даних стосовно 74 інвестиційних проектів, які потребують залучення
інвестицій. Інформація по найбільш важливим проектам надається Мінекономрозвитку
для розповсюдження серед дипломатичних представництв, акредитованих в Україні.

Серед них і чотири інвестиційні проекти, які мають стратегічне значення для розвитку
області та є пріоритетними для держави, у тому числі два у житлово-комунальному
господарстві та по одному у агропромисловому комплексі та у галузі відновлювальної
енергетики.

Для включення до переліку національних проектів запропоновано такі інвестиційні
розробки: будівництво вітроелектричної станції у м. Глобиному, будівництво
сміттєпереробного заводу у м. Лубни, реконструкція енергоємного обладнання системи
водопостачання та водовідведення у м. Кременчук та будівництво обласного
перинатального центру.
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Головним управлінням економіки спільно з управлінням архітектури та містобудування
відпрацьовані вільні земельні ділянки з урахуванням вимог містобудівних обмежень та
наявної інфраструктури. Сформовано обласну базу даних, яка включає 148 ділянок
загальною площею понад 3,0 тис. га. Затверджено й Програму розроблення схеми
планування території області.

Облдержадміністрацією спільно з Товариством "Інвент" (Німеччина) за підтримки
Міністерства економіки України в рамках міжнародної технічної допомоги продовжується
впровадження проекту "Сучасні методи і інструменти стимулювання регіональної
економіки".

Поряд із цим в області реалізується Проект ЄС «Підтримка наукоємних та інноваційних
підприємств, а також трансфер технологій», в рамках якого планується створення
технологічного парку та кластерів з розробленням декількох інвестиційно-інноваційних
проектів виробничого спрямування.

Зважаючи на важливу роль міста Кременчука у розвитку регіону та України як
потужного промислового центру, де реалізується ряд національно важливих
інвестиційних проектів, внесено пропозицію Мінекономіки щодо надання місту статусу
території пріоритетного розвитку з впровадженням спеціального режиму інвестиційної
діяльності.

Налагоджено плідну співпрацю з Полтавською торгово-промисловою палатою в
питаннях підтримки інвестиційної діяльності та сприяння нарощуванню інвестицій у
розвиток краю.

Утворено Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при обласній державній адміністрації.

Торік Державним агентством України з інвестицій та розвитку створено Державну
бюджетну установу «Полтавський регіональний центр з інвестицій та розвитку».

Запроваджено низку різних форм навчання місцевих фахівців методиці з розробки
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резюме інвестиційних проектів для представлення потенційним інвесторам, моделювання
ризиків, уникнення помилок при написанні інвестиційних пропозицій, управління
інвестиційними проектами, досягнення їхньої ефективності.

Усе вищенаведене синхронізовано з реалізацією цільової Програми підтримки
інвестиційної діяльності, зміцнення міжнародного іміджу та розвитку міжнародного
співробітництва Полтавської області на 2011-2013 роки.

Із врахуванням зауважень і побажань депутатів обласної ради Олександра Олексенка,
Геннадія Коваленка та Юрія Бульбахи щодо подолання збитковості на засадах
довготермінового планування розвитку обласного комунального підприємства
"Аеропорт-Полтава" погоджено продовження строку дії трудового контракту з його
генеральним директором Олексієм Дунаєм.

Після конструктивної дискусії погоджено й проект рішення восьмої сесії обласної ради
щодо внесення змін до Комплексної програми розвитку малого підприємництва у
Полтавській області на 2011-2012 роки, про що доповів начальник управління з питань
споживчого ринку та сфери побутових послуг облдержадміністрації Михайло Бугрій.

На запитання Миколи Данилейка стосовно того, що у підсумку отримають підприємці
Полтавщини, наголошено на скороченні термінів оформлення дозвільної документації та
поліпшенні якості надаваних адміністративних послуг.
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