ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Починаючи з 2007 року, в нашій державі реалізується проект технічної допомоги
Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні».
Керівники області зустрілися з директором Швейцарської агенції розвитку та
співробітництва в Україні паном Гвідо Белтрані. Під час зустрічі обговорювалися питання
реалізації українсько-швейцарського проекту «Підтримка децентралізації в Україні»
DESPRO в Полтавській області.
– Цей проект є інструментом для того, щоб передавати повноваження, як владні, так і
комунальні, на місця – територіальним громадам. Попередньо ми визначили 10
переможців – учасників цього проекту. Кожен із них отримає гранд у розмірі 300 тисяч
гривень. У першу чергу розглядалися проекти з водопостачання малих міст та селищ, –
підкреслив виконуючий обов’язки голови облдержадміністрації ОДА Олег Пругло.
За його словами, проект почнуть реалізовувати у 2015 році, він розрахований на 2 роки.
Наразі йде технічна підготовка до реалізації.
– Нам, як обласній владі, потрібно знайти кошти на співфінансування цього проекту. Ми
повинні показати свою принципову позицію щодо співпраці, бо коли європейські
партнери готові надати відповідні інвестиції на реалізацію таких проектів і громада
небайдужа, то завдання обласної, регіональної і місцевої влади показати, що ми також у
цьому зацікавлені, – наголосив перший заступник голови обласної ради Володимир
Марченко.
– Ваша відкритість і готовність приймати та підтримувати даний проект для нас дуже
важлива. Ми не маємо жодних сумнівів щодо успішної співпраці з вами, –додав пан Гвідо
Белтрані.
У рамках виконання Проекту USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: місто
Миргород» у Полтаві відбулося засідання “круглого столу” на тему: «Створення ринкових
умов для залучення приватних інвестицій у проекти заміщення природного газу
альтернативними
та
поновлювальними
джерелами
енергії
на
основі
державно-приватного партнерства».
Учасників зібрання привітав виконуючий обов’язки голови ОДА Олег Пругло. Він
наголосив, що близько третини обсягів природного газу, які нині споживає область,
можна замінити альтернативними видами палива, як то солома, щепа, пожнивні рештки,
енергетичні рослини, але необхідно створити умови для цього. До речі, лідером у
питаннях мобільності є Миргородський район.
Учасникам зібрання було представлено пілотний проект з реконструкції газової
котельні зі встановленням біокотла на соломі. Крім того, розглядалися питання форм та
моделей залучення приватних інвесторів при реалізації біоенергетичних проектів,
визначалися найефективніші інструменти залучення приватних інвестицій.
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– Міжнародний досвід свідчить, що найефективнішим інструментом залучення
приватних інвестицій у сферу заміщення природного газу альтернативними та
поновлювальними джерелами енергії є державно-приватне партнерство, коли держава
через органи місцевого самоврядування забезпечує підтримку інвестору, зберігаючи за
собою право власності на об’єкти інфраструктури, а інвестор управляє цими об’єктами
та здійснює необхідні капіталовкладення, – зазначив керівник проекту, виконавчий
директор ВБО «Інститут місцевого розвитку», кандидат економічних наук, доцент Руслан
Тормосов.
До речі, до кінця 2015 року, це термін завершення робіт за проектом, планується
залучити в альтернативну енергетику інвестиції в сумі 2,5 мільйона доларів США.
Людмила ДАЦЕНКО
“Зоря Полтавщини”

http://www.zorya.poltava.ua/?p=15034
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