
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА  

ОБЛАСНА РАДА 

  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

від    04    вересня 2015 року                м. Тернопіль        № 550-од/166 

 

Про утворення інвестиційної  ради 

Тернопільської області 
 

 

Керуючись статтею 6, пунктом 2 частини першої статті 13, пунктом 6 

статті 18, статтею 26, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною 

першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, з 

метою створення позитивного інвестиційного іміджу Тернопільщини, 

активізації роботи щодо розвитку та реалізації інвестиційного потенціалу 

області, забезпечення захисту прав інвесторів, встановлення конструктивного 

діалогу між місцевими органами державної влади та суб'єктами 

господарювання щодо інвестиційної діяльності: 

1. Утворити інвестиційну раду Тернопільської області у складі, згідно з 

додатком. 

2. Затвердити положення про інвестиційну раду Тернопільської області, 

що додається. 

 

Голова Тернопільської обласної 

державної адміністрації 

 

_____________________ С.С. БАРНА 

Голова Тернопільської  

             обласної ради 

 

________________В.П.ХОМІНЕЦЬ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

 

до  розпорядження голови  

обласної державної адміністрації  

та голови обласної ради 

            04.09.2012 № 550-од/166 

СКЛАД 

інвестиційної ради Тернопільської області 

 

БАРНА 

Степан Степанович 

 

- голова обласної державної адміністрації, 

голова інвестиційної ради 

ХОМІНЕЦЬ 

Василь Петрович 

- голова обласної ради, співголова 

інвестиційної ради 

 

ШУМАДА 

Віктор Володимирович 

- заступник голови - керівник апарату обласної 

державної адміністрації, заступник голови 

інвестиційної ради 

 

ЗАРИЦЬКА 

Наталія Остапівна 

- заступник начальника управління - 

начальник відділу міжнародного 

співробітництва та європейської інтеграції 

управління інвестиційної, 

зовнішньоекономічної діяльності та 

міжнародного співробітництва   

департаменту економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та міжнародного 

співробітництва обласної державної 

адміністрації, секретар інвестиційної ради 

 

 

Члени інвестиційної ради: 

 

АДАМЧУК  

Юрій Романович  

- директор інвестиційного департаменту 

Квазар-Мікро Core Ukraine (за згодою) 

 

БАЛАФІН  

Ігор Євгенович 

- генеральний директор товариства з 

обмеженою відповідальністю “Скала” 

(за згодою) 

 

БЕЗКОРОВАЙНИЙ 

Зіновій Григорович 

- виконувач обов`язків начальника           

Головного управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області (за згодою) 

 

 

 

 

  



 

БІЛИК  

Антон Іванович 

 

- Директор приватно-орендного підприємства 

“Іванівське” (за згодою) 

БІЛОБРОВКО  

Олег Ігорович 

 

- керівник фінансового відділу товариства з 

обмеженою відповідальністю  

“СЕ Борднетце Україна”(за згодою) 

 

ВОЛЯНИК 

Галина Миколаївна 

- директор департаменту економічного 

розвитку, інвестиційної діяльності та 

міжнародного співробітництва обласної 

державної адміністрації 

 

ГАДЗ 

Петро Іванович 

- голова спостережної ради  

товариства з обмеженою відповідальністю 

“Бучачагрохлібпром” (за згодою)  

 

ГУДА 

Ігор Богданович 

 

- директор товариства з обмеженою 

відповідальністю “Креаторбуд” (за згодою) 

ДЕМКУРА 

Тарас Володимирович 

 

-  керівник регіонального представництва 

Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine), 

радник на громадських засадах голови 

обласної державної адміністрації, заступник 

голови інвестиційної ради  

(за згодою) 

 

ЗАГОРСЬКИЙ 

Мирослав Сергійович 

- директор товариства з обмеженою 

відповідальністю “Органік – Агро”  

(за згодою) 

 

ЗАСТАВНИЙ  

Роман Йосипович 

 

- народний депутат України  (за згодою) 

КАРПИК 

Ярослав Михайлович 

- голова правління публічного акціонерного 

товариства “Тернопільський радіозавод 

“Оріон” (за згодою) 

 

КИРИЧЕНКО 

Владислав Володимирович 

- засновник мистецької агенції  

“Наш Формат” (за згодою) 

 

КОБЕЛЬ 

Василь Миколайович 

- керівник відділення публічне акціонерне 

товариство комерційний банк Приватбанк 

“Гранд”(за згодою) 

 

 

КОВАЛЬЧУК 

Віталій Володимирович 

- директор приватного акціонерного 

товариства “Тернопільський молокозавод” 

(за згодою) 



КОЛОС 

Ольга Степанівна 

 

- директор товариства з обмеженою 

відповідальністю “Інтеграл”, радник на 

громадських засадах голови обласної 

державної адміністрації (за згодою) 

 

КОМЕНДАТ 

Ігор Юлійович 

- начальник Головного управління Державної 

фіскальної служби у Тернопільській області 

(за згодою) 

 

КРИЖОВАЧУК  

Олег Петрович 

- директор товариства з обмеженою 

відповідальністю “Україна”, голова     

постійної комісії Тернопільської обласної 

ради з питань агропромислового комплексу 

та земельних відносин (за згодою) 

 

КРИСОВАТИЙ 

Андрій Ігорович 

 

- ректор Тернопільського національного 

економічного університету (за згодою) 

ЛОБУНЬ  

Віктор Іванович 

- керівник з питань корпоративного бізнесу 

Львівської обласної дирекції акціонерного 

товариства Райффайзен Банк Аваль (за 

згодою) 

 

ЛЮШНЯК 

Микола Володимирович 

 

- народний депутат України  (за згодою) 

МАЗЯРЧУК 

Віктор Миколайович 

- експерт громадської платформи 

“Реанімаційний Пакет Реформ” (за згодою) 

 

МАРЦИНЮК 

Володимир Петрович 

 

- начальник Тернопільської митниці 

Державної фіскальної служби (за згодою) 

НАВОЛЬСЬКИЙ 

Іван Михайлович 

 

- директор приватного підприємства 

“Тіміртан” (за згодою) 

 

НАДАЛ 

Сергій Віталійович 

 

- Тернопільський міський голова (за згодою) 

 

ПАНІЧЕВ  

Володимир Олександрович 

- начальник Головного управління 

Держсанепідслужби у Тернопільській 

області, головний державний санітарний 

лікар Тернопільської області (за згодою) 

 

ПЕТРЕНКО 

Костянтин Дмитрович 

 

- генеральний директор товариства з 

обмеженою відповідальністю “Шредер”  

(за згодою) 

 

 

 

  



   

ПИСАРИК  

Валерій Миколайович 

 

- президент Тернопільської торгово-

промислової палати (за згодою) 

РИМАР 

Лариса Іванівна 

- голова Громадської ради при обласній 

державній адміністрації (за згодою) 

 

РОМАНИК  

Роман Романович 

- начальник Управління Національного банку 

України в Тернопільській області  

(за згодою) 

 

СІНГАЛЕВИЧ 

Орест Васильович 

- директор департаменту екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

 

СУСЛОВ  

Роман Володимирович 

- керівник Тернопільської обласної 

громадської організації “Асоціація 

арбітражних керуючих”, радник на 

громадських засадах голови обласної 

державної адміністрації (за згодою) 
 

ТАРАС 

Василь Михайлович 

- голова Тернопільського відділення Спілки 

аудиторів України (за згодою) 
 

ТРИГУБЕНКО 

Олег Степанович 

- генеральний директор товариства з 

обмеженою відповідальністю “Мікоген - 

Україна” (за згодою) 

 

ТРОЯН 

Степан Матвійович 

- голова правління товариства з обмеженою 

відповідальністю “Микулинецький Бровар” 

(за згодою) 

 

ХАРЧЕНКО 
Володимир Михайлович 

- директор департаменту архітектури, 

будівництва, житлово-комунального 

господарства та енергозбереження  обласної 

державної адміністрації 

 

ХИМИЧ 

Григорій Петрович 

- директор наукового парку “Інноваційно-

інвестиційний кластер Тернопілля” (за 

згодою) 
 

ЩИРЕНКО 

Василь Васильович 

-  генеральний директор товариства з 

обмеженою відповідальністю “Об’єднання 

світлотехнічних підприємств Корпорація 

“Ватра” (за згодою) 
 

 

 

 

 

  



 

ЮРИК 

Тарас Зіновійович 
 

- народний депутат України (за згодою) 

ЯРЕМА 

Андрій Петрович 

- віце-президент товариства з обмеженою 

відповідальністю “Торгова компанія 

Мегаполіс Україна” (за згодою) 

 

ЯСІНОВСЬКИЙ  

Василь Андрійович 

 

- директор департаменту розвитку 

інфраструктури, транспорту та туризму 

обласної державної адміністрації 

 

Заступник голови – керівник 

апарату обласної державної 

адміністрації 

 

_________________ В.В.ШУМАДА 

Керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради 

 

 

І.Б.ДУЛЕБА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

обласної державної адміністрації 

та голови обласної ради 

           04.09.2015 № 550-од/166 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про інвестиційну раду Тернопільської області 
 

1. Інвестиційна рада Тернопільської області (далі – інвестиційна рада) є 

консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою сприяння 

залученню і ефективному використанню інвестицій для забезпечення розвитку 

області. 
 

2. Інвестиційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і 

законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями 

Тернопільської обласної ради, а також цим положенням. 
 

3. Основними завданнями інвестиційної ради є: 
 

          1) сприяння у налагодженні системної та професійної діяльності суб’єктів 

інвестиційного процесу щодо залучення і ефективного використання 

вітчизняних та іноземних інвестицій; 

          2) вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності, 

інформаційна підтримка інвестиційного продукту; 

          3) сприяння виходу вітчизняних суб’єктів господарювання на 

міжнародний ринок товарів, капіталів і послуг; 

4) поглиблення взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та суб'єктів господарської діяльності у сфері інвестиційної 

діяльності; 

5) участь у формуванні привабливого інвестиційного іміджу області; 

          6) надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги 

державним органам, підприємствам, установам та організаціям з питань, що 

належать до її компетенції. 
 

4. Інвестиційна рада відповідно до покладених на неї завдань: 
 

1) проводить аналіз стану реалізації державної інвестиційної політики та 

провадження інвестиційної діяльності в області, причин виникнення проблем і 

готує пропозиції щодо шляхів їх розв’язання; 

2) бере участь у розробленні та проведенні експертизи проектів 

нормативно-правових актів, що стосуються інвестиційної діяльності або 

впливають на інвестиційний клімат; 

3) готує пропозиції щодо шляхів покращення інвестиційного клімату, 

підготовки і реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток 

області; 

4) надає аналітичну, інформаційну допомогу місцевим органам 

виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, 



установам та організаціям, а також приватним та іноземним інвесторам з 

питань інвестиційної діяльності. 
 

5. Інвестиційна рада має право: 
 

1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

2) залучати до участі у своїй роботі представників інших місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів 

(за згодою); 

3) утворювати у разі необхідності для виконання покладених на неї 

завдань постійні або тимчасові робочі групи; 

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших 

заходів. 
 

6. Інвестиційна рада під час виконання покладених на неї завдань 

взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями. 

 

7. Інвестиційна рада утворюється у складі голови обласної державної 

адміністрації та голови обласної ради, заступника голови обласної державної 

адміністрації, секретаря та членів інвестиційної ради. 
 

До складу інвестиційної ради входять представники місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, 

громадських організацій, народні депутати України (за згодою). 
 

До складу інвестиційної ради можуть входити керівники або 

уповноважені ними представники вітчизняних та іноземних компаній, банків, 

консультативних фірм, асоціацій, об'єднань інвесторів і підприємців. 
 

Персональний склад інвестиційної ради затверджується розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради. 
 

8. За рішенням інвестиційної ради проводиться періодична ротація її 

складу, яка передбачає виведення зі складу інвестиційної ради членів, строк 

перебування яких перевищив п'ять років, або результати роботи яких не 

відповідають ознакам, визначеним цим пунктом. 
 

Ознаками ефективності роботи члена інвестиційної ради є: 
 

активна участь у формуванні позитивного інвестиційного іміджу України, 

області; 

особиста активна участь у роботі інвестиційної ради. 
 

Члена інвестиційної ради за рішенням інвестиційної ради може бути 

виведено з її складу у разі вчинення дій, які завдають шкоди інвестиційному 

іміджу України чи області, або дій, вчинених з порушенням вимог 

законодавства України. 



Пропозиції щодо виведення члена інвестиційної ради з її складу 

готуються утвореною за рішенням голів робочою групою, секретарем 

інвестиційної ради. 
 

9. Формою роботи інвестиційної ради є засідання, що проводяться за 

рішенням голови та співголови. 
 

Засідання інвестиційної ради проводить голова обласної державної 

адміністрації, а у разі його відсутності – голова обласної ради, або заступник 

голови обласної державної адміністрації. 
 

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях інвестиційної ради 

забезпечує її секретар. 
 

Засідання інвестиційної ради вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні більше половини її членів. 
 

10. На своїх засіданнях інвестиційна рада розробляє пропозиції та 

рекомендації з питань, що належать до її компетенції. 
 

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них 

проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів інвестиційної 

ради. 
 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні. 
 

Член інвестиційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), 

може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до 

протоколу засідання. 
 

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який 

підписується головуючим на засіданні та секретарем інвестиційної ради. 
 

11. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності інвестиційної ради здійснює обласна державна адміністрація. 

 

Заступник голови - керівник апарату 

обласної державної адміністрації 

 

____________________В.В.ШУМАДА 

Керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради 

 

І.Б.ДУЛЕБА 

Заступник директора департаменту 

економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та 

міжнародного співробітництва 

обласної державної адміністрації 

___________________О.В.КАЗМІРЧУК 

  

  


