
 

 

Проєкт РІШЕННЯ 

 

Від 15.11.2019                                                                                      № 1843 

 

Про ініціювання створення  

Асоціації органів місцевого самоврядування  

“Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська  

агенція регіонального розвитку” 

 Відповідно до частини 1 статті 15, пункту 21 частини 1 статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, частини 1 статті 8 Закону України “Про асоціацію 

органів місцевого самоврядування”, з метою підвищення ефективності виконання завдань і 

функцій місцевого самоврядування, сприяння місцевому та регіональному розвитку, захисту 

прав та інтересів територіальних громад карпатського регіону, створення належного 

інституційного механізму підтримки розвитку в Карпатах  

Бурштинська міська рада   ВИРІШИЛА: 

 

1. Ініціювати створення Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон 

Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку”. 

2. Уповноважити міського голову брати участь в установчих зборах Асоціації органів 

місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального 

розвитку” та надати такому повноваження на затвердження Статуту Асоціації органів 

місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального 

розвитку” та вирішення усіх інших питань, що будуть необхідні для створення та діяльності 

Асоціації.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на _________________-. 

 

Міський голова      Роксолана Джура 

Підготував: 

Кер.справами виконкому                                                          Світлана Видай 

 

Погоджено: 

Секретар ради                  Богдан Рибчук 

 

Юридичний відділ                  Марія Михайлишин 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту рішення № 1843 від 15.11.2019 «Про ініціювання створення 

Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати Україна-Карпатська 

агенція регіонального розвитку» 

 

1. Суб’єктом подання проєкту рішення № 1843 від 15.11.2019 «Про ініціювання створення 

Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати Україна-Карпатська 

агенція регіонального розвитку» на пленарне засідання міської ради є керуючий справами 

виконкому Світлана Видай. 

 

2. Розробником проєкту рішення є керуючий справами виконкому Світлана Видай, 

відповідальною особою за супровід даного проекту є секретар ради Богдан Рибчук. 

 

3. Доповідачем по проекту рішення на пленарному засіданні є керуючий справами 

виконкому Світлана Видай. 

 

4. Дане рішення  слід розглянути відповідно до листа від 11.11.2019 № 193/В-04 «Щодо 

ініціювання створення Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати 

Україна-Карпатська агенція регіонального розвитку». 

 

5. Відповідно до ст. 15 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи 

місцевого самоврядування можуть об’єднуватись в асоціації з метою більш ефективного 

здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальної громади. Потребує 

передбачення оплати членських внесків. 

 

 

Керуючий справами виконкому     Світлана Видай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


