ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 18 грудня 2019 року №25/13
м. Володимир-Волинський
Про підтримку створення асоціації
“Волинська обласна асоціація органів
місцевого самоврядування”
Відповідно до статті 10 Європейської Хартії місцевого самоврядування, частини 1 статті
15, пункту 15 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статті 1, частини 1 статті 8 Закону України “Про асоціації органів місцевого
самоврядування”, розглянувши лист Волинської обласної ради від 27.11.2019
№1951/51/2-19 з цього питання, враховуючи рішення постійних комісій районної ради:
- з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку і житлово-комунального
господарства та підприємництва від 11.12.2019 року;
- з питань планування, бюджету, фінансів, залучення інвестицій та використання майна
спільної власності територіальних громад району від 16.12.2019 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати ініціативу Волинської обласної ради щодо створення асоціації “Волинська
обласна асоціація органів місцевого самоврядування” (далі – Асоціація).
2. Вступити до Волинської обласної асоціації органів місцевого самоврядування.
3. Делегувати заступника голови районної ради Мельник А.Р. для участі в установчих
зборах Волинської обласної асоціації органів місцевого самоврядування.
4. Надати заступнику голови районної ради право:
4.1.вести переговори з уповноваженими представниками органів місцевого
самоврядування з питань, пов’язаних зі створенням Асоціації;
4.2. представляти інтереси Володимир – Волинської районної ради в установчих зборах
Асоціації, брати участь в обговоренні і голосуванні з усіх питань порядку денного
установчих зборів Асоціації, у тому числі з питань затвердження статуту Асоціації та
обрання органів управління Асоціації;
4.3.обирати та бути обраним до складу органів управління Асоціації;
4.4.підписувати документи, пов’язані зі створенням та державною реєстрацією Асоціації;
4.5. бути постійним представником Володимир - Волинської районної ради в Асоціації та
брати участь у вирішенні будь-яких інших питань, пов’язаних зі створенням, діяльністю
Асоціації;
4.6.представляти інтереси Володимир - Волинського району в Асоціації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з
питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності і
правопорядку

Заступник голови районної ради
Тихий 23952

А.Мельник

