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Від  15.03.2021                                                                                                         № 2643                

м. Бурштин 

 

 

 

 

 
Про схвалення  Меморандуму про співпрацю 

і партнерство між Бурштинською міською радою 

та Агенцією сталого розвитку «АСТАР» 

 

  

            Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  з метою налагодження партнерських стосунків між Бурштинською міською 

радою та Агенцією сталого розвитку «АСТАР» м.Хмельницький для впровадження 

принципів сталого розвитку на території Бурштинської міської територіальної 

громади, міська рада  

вирішила: 

            1. Схвалити Меморандум про співпрацю і партнерство між Бурштинською міською 

радою та Агенцією сталого розвитку «АСТАР» , що додається. 

           2. Доручити міському голові Василю Андрієшину від імені Бурштинської міської 

ради підписати Меморандум про співпрацю між Бурштинською міською радою та 

Агенцією сталого розвитку «АСТАР». 

3. Координацію за виконання даного рішення покласти на головного спеціаліста з 

міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності  Бурштинської міської ради (Яну 

Штогрин). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ростислава Стаська та голову  постійної депутатської  комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Василь Андрієшин 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проєкту:  

Головний спеціаліст з 

міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності   ____________                  Яна Штогрин 

 

Погоджено:  

Перший заступник міського голови                              ___________           Ростислав Стасько 

Юридичний відділ                                                           ___________         

Секретар ради                                                                  ___________                   Роман Іванюк 

Начальник загального відділу                                       ____________                     Марія Яцик  

 



 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради 

Про схвалення  Меморандуму про співпрацю  і партнерство 

між Бурштинською міською радою та Агенцією сталого розвитку «АСТАР» 

 

1. Суб’єктом подання проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про схвалення 

Меморандуму про співпрацю  і партнерство між Бурштинською міською радою та 

Агенцією сталого розвитку «АСТАР» є головний спеціаліст з міжнародної співпраці та 

інвестиційної діяльності  Бурштинської міської ради. 

 

      2. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення.  

      Співпраця  і партнерство між Бурштинською міською радою та Агенцією сталого  

розвитку «АСТАР» дозволить впроваджувати принципи сталого розвитку на території 

Бурштинської міської територіальної громади та забезпечить нові можливості для 

стимулювання підприємництва, розвитку сільського господарства, зеленого туризму  та 

залучення додаткових ресурсів до Бурштинської міської територіальної громади. 

 

     3. Мета прийняття проєкту рішення. 

     Основною метою даного проекту рішення є налагодження партнерських стосунків між 

Бурштинською міською радою та Агенцією сталого розвитку «АСТАР» для  

впровадження принципів сталого розвитку на території Бурштинської міської 

територіальної громади. 

 

     4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.  

Ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

      5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

     6. Доповідач: Стасько Ростислав Богданович 

 

 

 

Підготувала: 

головний спеціаліст 

з міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності                                          Яна Штогрин 

                                                                                             

 


