
  

 

 

 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГО ЛО В И  О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

від 01 грудня 2016 року № Р-850/0/3-16 

 
Про створення ради з розвитку 

експорту при 

Дніпропетровській обласній 

державній адміністрації 

 

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, з 

метою належної реалізації зовнішньоекономічних пріоритетів України, 

сприяння виходу експортерів області на зовнішні ринки, захисту їхніх 

економічних і торговельних інтересів:  

1. Створити раду з розвитку експорту при Дніпропетровській обласній 

державній адміністрації у складі згідно з додатком. 

2. Затвердити Положення про раду з розвитку експорту при 

Дніпропетровській обласній державній адміністрації (додається).  

 

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

департамент економічного розвитку облдержадміністрації, контроль – на 

заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних 

повноважень. 

 

 

Голова облдержадміністрації  ___________  В.М.РЕЗНІЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження голови 

облдержадміністрації 

01.12.2016 № Р-850/0/3-16 

 

СКЛАД  

ради з розвитку експорту при Дніпропетровській  

обласній державній адміністрації 

 
КУЖМАН 
Олег Миколайович 
 
ЛИТВИН  
Віталій Вікторович 
 
 

перший заступник голови облдержадміністрації, 
голова ради 
 

радник патронатної служби 

облдержадміністрації, 

заступник голови ради 
 

ПСАРЬОВ  

Олексій Сергійович 
 
 
 

виконуючий обов’язки директора 

департаменту економічного 
розвитку облдержадміністрації,  
секретар ради 
 

ГРЕБЬОНКІН  
Олександр Миколайович 

начальник відділу митного аудиту управління 
аудиту Головного управління ДФС у 
Дніпропетровській області (за згодою) 

 
ГУБСЬКИЙ 

Олексій Григорович 

начальник управління державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 
Головного управління Держпродспоживслужби 
в Дніпропетровській області (за згодою) 
 

ДЕРКАЧ  
Володимир Георгійович 
 

начальник відділу організації митного контролю 
управління організації митного контролю та 
оформлення Дніпропетровської митниці ДФС 
(за згодою) 

 
ЛОМАКО 
Ігор Петрович 
 

позаштатний радник голови 

облдержадміністрації 

РАКША  
Олександр Віталійович 

начальник управління зовнішньоекономічної 

діяльності облдержадміністрації 
 

СНІТІВКЕР 
Ігор Геннадійович 
 

голова комітету з підтримки експорту при 
Дніпропетровській торгово-промисловій палаті 
(за згодою) 



  

 

ШИПКО 
Олексій Федорович 

генеральний директор державного підприємства 
“Дніпропетровський регіональний державний 
науково-технічний центр стандартизації, 
метрології та сертифiкації” (за згодою) 

 
 
 
 

Виконуючий обов’язки директора 

департаменту економічного 

розвитку облдержадміністрації   _______________  А.В.ЧУЙКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка 

 



  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови  

облдержадміністрації  

01.12.2016 № Р-850/0/3-16 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про раду з розвитку експорту при Дніпропетровській  

обласній державній адміністрації 

І. Загальні засади 

1. Рада з розвитку експорту при Дніпропетровській обласній державній 

адміністрації (далі – рада) є консультативно-дорадчим органом при 

Дніпропетровській обласній державній адміністрації, створеним з метою 

належної реалізації зовнішньоекономічних пріоритетів області, сприяння 

виходу експортерів області на зовнішні ринки, захисту їхніх економічних і 

торговельних інтересів.  

2. У своїй діяльності рада керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Міністерства закордонних справ України, Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України, розпорядженнями голови облдержадміністрації. 

3. Основними цілями ради є: 

збільшення обсягів і дохідності експорту області; 

підтримка експортерів, що працюють на території області, та створення 

умов для виходу на зовнішні ринки нових товаровиробників; 

збереження позицій на традиційних ринках збуту та диверсифікація 

експорту. 

4. Основними завданнями ради є: 

організація заходів на території області з питань розвитку експорту із 

залученням представників дипломатичного корпусу, бізнесу, громадських та 

спеціалізованих організацій України та іноземних держав; 

участь у заходах з питань експорту в Україні та за кордоном;  

сприяння: 

в усуненні перешкод для ведення експортної діяльності; 

обласним товаровиробникам у реалізації високотехнологічної продукції 

за кордоном та впровадженні зарубіжних інноваційних технологій; 



  

залученню фінансових ресурсів у виробництво конкурентної та 

експортно-орієнтованої продукції; 

організація каналу інтерактивного зв’язку з питань експорту (гаряча лінія, 

електронна пошта, створення веб-сайту); 

створення: 

додаткових умов для експорту через отримання грантів, донорської 

допомоги від міжнародних фінансових організацій; 

переліків транспортних, страхових, консалтингових та інших компаній, 

які надають послуги у сфері організації експорту; 

взаємодія з Верховною Радою України і центральними та місцевими 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з метою 

покращення умов для експорту; 

консультативна та методологічна підтримка експортерів. 

5. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 

проводить аналіз стану реалізації державної зовнішньої політики та 

провадження зовнішньоекономічної діяльності у відповідних галузях економіки 

області, причин виникнення проблем і готує пропозиції щодо шляхів їх 

розв’язання; 

здійснює моніторинг стану виконання місцевими органами виконавчої 

влади покладених на них завдань у сфері зовнішньоекономічної діяльності; 

бере участь в ініціюванні та розробленні проектів нормативно-правових 

актів, що стосуються зовнішньоекономічної діяльності; 

аналізує та узагальнює проблеми у діяльності експортерів області на 

світових ринках, готує пропозицій щодо шляхів їх вирішення; 

надає пропозиції щодо можливого наповнення економічної складової 

закордонних візитів керівництва області; 

готує інформаційні матеріали з питань адаптації вітчизняних експортерів 

до роботи на ринках країн – членів Європейського Союзу в умовах 

функціонування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС; 

надає аналітичну, інформаційну підтримку місцевим органам виконавчої 

влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та 

організаціям з питань експортної діяльності. 

 



  

ІІ. Повноваження ради 

1. Рада має право: 

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

вносити у межах компетенції пропозиції до органів державної влади з 

питань, що пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю; 

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

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

експертів (за згодою); 

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших 

заходів. 

2. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями. 

ІІІ. Склад та керівництво ради 

1. Рада утворюється у складі голови, заступника (заступників) голови, 

секретаря та членів ради. 

Головою ради є перший заступник голови облдержадміністрації.  

Персональний склад ради затверджує голова облдержадміністрації.  

2. Формою роботи ради є засідання, що проводяться за рішенням її 

голови. 

Засідання ради веде її голова, а у разі його відсутності – заступник 

голови. 

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях ради забезпечує її 

секретар. 

Засідання ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше 

половини її членів. 

3. На своїх засіданнях 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 ради. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні. 

Член 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 ради, який 

підписується головою та секретарем ради і надсилається членам ради, до 

облдержадміністрації. 

4. Рішення ради мають рекомендаційний характер. 

5. Рада має бланк зі своїм найменуванням. 

 

  

Виконуючий обов’язки  

директора департаменту 

економічного розвитку 

облдержадміністрації   А.В.ЧУЙКО 
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